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I – Edital de Convocação

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE nº 3130009880-0

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM nº 24.090
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S/A (“Companhia”) convidados a comparecer à
Assembleia Geral Ordinária da Companhia (“AGO”), a ser realizada no dia 22 de abril de 2019, às 11:00
horas, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 66, 9º andar (auditório), a fim de deliberar
sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
1.

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

2.

Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018; e

3.

Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e de seu Presidente; e

4.

Fixar o montante global da remuneração da Administração da Companhia para o exercício social
iniciado em 01 de janeiro de 2019.

INFORMAÇÕES GERAIS:
(i)

Para participar da AGO, solicita-se ao acionista que apresente: (a) comprovante expedido pela
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na
forma do art. 126 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), (b) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de
ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente, datado de até dois dias úteis antes da realização da AGO; e (c) na hipótese de
representação do acionista, instrumento de mandato, o qual deverá (i) ter sido outorgado em
conformidade com as disposições do §1º do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, (ii)
apresentar firmas reconhecidas. O acionista, seu representante legal ou o mandatário, conforme
o caso, deverá comparecer à AGO munido de documentos que comprovem sua identidade: (a)
documento de identificação com foto, para as pessoas físicas; (b) cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de
representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para
as pessoas jurídicas; e (c) cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do
estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária outorgando
poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes
legais, para os fundos de investimento. No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a
documentação que comprova os poderes de representação deverá passar por processo de

TEXT_SP - 50243838v10 12399.11

3

notarização e consularização1. Documentos redigidos em outras línguas, nos termos do DecretoLei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942, conforme alterado, só serão aceitos mediante
apresentação de tradução juramentada.
(ii)

Observados os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 481”), no Formulário de Referência da Companhia e as
instruções contidas na Proposta da Administração para a AGO, o acionista poderá exercer o
direito de voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim de Voto à Distância
disponibilizado no website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM
(www.cvm.gov.br) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).

(iii)

Conforme o disposto no art. 141 da Lei das Sociedades por Ações e nos arts. 1º e 3º da Instrução
CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada, acionistas representando pelo
menos 5,0% (cinco por cento) do capital social da Companhia poderão requerer a adoção do
processo de voto múltiplo, observado o prazo legal de 48 horas de antecedência em relação à
data de realização da AGO.

(iv)

As informações e documentos previstos no art. 124 da Lei das Sociedades por Ações e na
Instrução da CVM 481, relacionados às matérias a serem deliberadas na AGO encontram-se
disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3
(www.b3.com.br).

(v)

Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas
às propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por
meio do telefone (31) 3629-4503 ou via e-mail: ri@grupopardini.com.br.

Belo Horizonte, 15 de março de 2019.
__________________________________________________
Victor Cavalcanti Pardini
Presidente do Conselho de Administração

1

Nos termos da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada
em 5 de outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto Nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, fica dispensada a consularização de
documentos estrangeiros emitidos em países signatários da mencionada convenção, desde que observados todos os seus
termos e condições.
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II – Voto à Distância
Conforme faculdade prevista na Instrução CVM 481, a Companhia disponibilizará para a AGO a
possibilidade de participação à distância por meio do Boletim de Voto à Distância, disponibilizado no
website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no
website da B3 (www.b3.com.br) (“Boletim de Voto”).
Para participar da AGO por meio dessa modalidade, os acionistas da Companhia deverão preencher os
campos próprios, assinar no Boletim de Voto e enviá-lo, alternativamente, para: (i) o Agente Escriturador
(conforme abaixo definido) das ações de emissão da Companhia; (ii) o agente de custódia responsável
pela custódia das ações de emissão da Companhia de sua titularidade (“Agente de Custódia”), desde
que ele esteja apto a receber o Boletim de Voto nos termos da Instrução CVM 481; ou, ainda, (iii) a
Companhia, diretamente.
Neste sentido, a Companhia informa que o agente escriturador de suas ações, a saber, a Itaú Corretora
de Valores S.A. (“Agente Escriturador”), criou o site Assembleia Digital, através do qual é possível realizar
o voto a distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital.
Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no
site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/. As instruções de voto deverão ser
realizadas através do site Itaú Assembleia Digital.
Além disso, cabe salientar que nos termos da Instrução CVM 481, os agentes de custódia podem, mas
não são obrigados a receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia. Em razão disso, é
recomendado aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de Custódia se o mesmo prestará
tal serviço, bem como seus custos e procedimentos. Nos casos em que o Agente de Custódia opte por
receber os Boletins de Voto, os acionistas da Companhia poderão, também, a seu exclusivo critério,
encaminhar o Boletim de Voto diretamente a tais agentes.
Ainda, nos termos da Instrução CVM 481, os acionistas que assim desejarem, também poderão
encaminhar o Boletim de Voto diretamente para a Companhia, e, neste caso, devem observar as regras
a seguir:
(i) o Boletim de Voto somente será recebido quando enviado fisicamente, por via postal, endereçado
ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia, localizado na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Aimorés, nº 66, Funcionários, ou quando enviado por email, para o seguinte endereço eletrônico: ri@hermespardini.com.br, devendo os originais, neste
último caso, serem encaminhados à e recebidos pela Companhia antes da data prevista para
realização da AGO;
(ii) o Boletim de Voto deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante. Caso o acionista
seja considerado uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira, a assinatura deverá ser
de seus representantes legais, ou procuradores com poderes para prática deste tipo de ato;
(iii) o Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado da
documentação que comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do acionista
signatário, observados, portanto, os requisitos e formalidades indicados no edital de convocação da
AGO.
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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
AGO, nos termos do art. 21-B da Instrução CVM 481.

TEXT_SP - 50243838v10 12399.11

6

III – Proposta da Administração
1.

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

As contas dos administradores estão apresentadas nas Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas da Companhia de 31 de dezembro de 2018 (“Demonstrações Financeiras”), aprovadas
pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 15 de março de 2019. A
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes emitiu relatório sem ressalvas às Demonstrações
Financeiras da Companhia.
As Demonstrações Financeiras, incluindo o Relatório da Administração, as Notas Explicativas, o
Relatório dos Auditores Independentes serão publicados no jornal “Estado de Minas” na edição do dia
18 de março de 2019 e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais na edição do dia 19 de março de
2019, e estão disponíveis desde a presente data para consulta nos websites da Companhia
(www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 9º, III, da Instrução CVM 481, os comentários dos
administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do formulário de
referência constam como Anexo I à presente Proposta da Administração disponível nos websites da
Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
1.1. Proposta da Administração
A Administração propõe que os acionistas examinem todos os documentos disponibilizados pela
Administração e aprovem as contas dos administradores, o relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras.
2.

Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.

Nos termos do artigo 22, (iii), do Estatuto Social da Companhia, cabe à Diretoria da Companhia
apresentar ao Conselho de Administração e à assembleia geral a proposta de destinação do saldo
remanescente dos lucros de cada exercício. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
a Companhia apresentou um lucro de R$ 123.123.990,23 (cento e vinte e três milhões, cento e vinte e
três mil, novecentos e noventa reais e vinte e três centavos).
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 9º, parágrafo 1º, II, da Instrução CVM 481, a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício com as informações indicadas no Anexo 9‐1‐II da
Instrução CVM 481 constam como Anexo II à presente Proposta da Administração disponível nos
websites da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
(www.b3.com.br).
2.1. Proposta da Administração
O Conselho de Administração, em reunião realizada em 15 de março de 2019, propõe a seguinte
destinação ao resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018:
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(a) R$6.156.199,51 (seis milhões, cento e cinquenta e seis mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta
e um centavos) a serem destinados para a constituição de reserva legal, nos termos do artigo 29, alínea
“a” do Estatuto Social da Companhia.
(b) R$38.235.539,45 (trinta e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais
e quarenta e cinco centavos) já distribuídos aos acionistas da Companhia a título de juros sobre o capital
(“JCP”) à conta do lucro acumulado do exercício de 2018, correspondendo a um valor líquido de
R$33.471.559,71 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e nove
reais e setenta e um centavos) a serem imputados a título de dividendo obrigatório aos acionistas da
Companhia, valor este que corresponde a 28,62% (vinte e oito inteiros e sessenta e dois centésimos por
cento) do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
(c) R$58.581.062,64 (cinquenta o oito milhões, quinhentos e oitenta e um mil, sessenta e dois reais e
sessenta e quatro centavos), a serem retidos, nos termos do artigo 29, alínea “d” do Estatuto Social da
Companhia, conforme orçamento de capital constante no Anexo II-A.
(d) R$ 20.151.188,63 (vinte milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta
e três centavos), a título de dividendos aos acionistas da Companhia, de acordo com sua participação
no capital votante e total da Companhia.
A distribuição de JCP, mencionada na alínea (b) supra, no valor total de R$38.235.539,45 (trinta e oito
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), foi
aprovada nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 07 de maio de 2018, 18 de junho
de 2018, 17 de setembro de 2018 e 03 de dezembro de 2018. O valor líquido do JCP pago aos acionistas
foi de R$33.471.559,71 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e
nove reais e setenta e um centavos).
A proposta da administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos
obrigatórios, e que sejam distribuídos aos acionistas, a títulos de dividendos, conforme alínea (d) supra,
o valor complementar de R$ 20.151.188,63 (vinte milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e
oito reais e sessenta e três centavos), equivalentes a R$ 0,154808353 por ação ordinária de emissão da
Companhia.
Caso os Acionistas não aprovem a imputação dos valores pagos a título de JCP ao dividendo mínimo
obrigatório, nos termos do acima, a administração da Companhia propõe que sejam pagos aos acionistas
dividendos no montante de R$29.241.947,68 (vinte e nove milhões, duzentos e quarenta e um mil,
novecentos e quarenta e sete reais e sesenta e oito centavos), equivalentes ao mínimo obrigatório de
25% do resultado líquido do exercício, em cumprimento ao disposto no artigo 29, alínea (c) do Estatuto
Social da Companhia. Em qualquer das hipóteses, os dividendos serão pagos de acordo com o
cronograma abaixo:
Evento

Data

Data de corte para verificação da posição acionária dos
acionistas que fazem jus aos dividendos

30/04/2019

Data de pagamento dos dividendos

Até 30/05/2019

Sobre o valor dos dividendos não incidirão quaisquer tributos.
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3.

Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e de seu Presidente.

Tendo em vista o encerramento do mandato em curso, nos termos do artigo 140 da Lei das Sociedades
por Ações, compete à assembleia geral a eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.
Em atenção às orientações do Ofício–Circular/CVM/SEP/nº03/2019, informamos que a eleição de
membros para o Conselho de Administração da Companhia na AGO ocorrerá, a princípio, mediante
processo de votação majoritária, conforme detalhado no item (a) abaixo.
No entanto, há a hipótese de a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia ser
realizada por meio do processo de voto múltiplo, caso solicitado nos termos do disposto no artigo 141 da
Lei das Sociedades por Ações e da instrução CVM no 165, de 11 de novembro de 1991, conforme
alterada (“Instrução CVM 165”).
Acrescente-se que a Lei das Sociedades por Ações também garante, aos acionistas presentes na AGO
que sejam titulares de ações ordinárias representativas, individualmente ou em conjunto, de pelo menos
10% (dez por cento) do capital social com direito a voto, o direito de eleger 1 (um) membro efetivo em
eleição em separado, sem a participação do acionista controlador.
Para melhor compreensão da dinâmica da eleição dos Conselheiros de Administração, os diversos
processos de votação são detalhados a seguir:


(a) Votação Majoritária

Nos termos da legislação aplicável, trata-se do processo de eleição ordinária dos membros do Conselho
de Administração em que cada ação ordinária de emissão da Companhia confere 1 (um) voto ao seu
titular. Neste caso, vota-se o nome de cada candidato, indicado pelo acionista controlador ou pelos
acionistas minoritários da Companhia e tornar-se-ão eleitos os membros que obtiverem a maioria
absoluta dos votos, até que ocorra o preenchimento de todos os cargos do Conselho de Administração.


(b) Processo de Voto Múltiplo

Trata-se de procedimento mediante o qual se atribui a cada ação tantos votos quantos sejam os cargos
a preencher no Conselho de Administração, sendo reconhecido ao Acionista o direito de cumular os
votos num só candidato ou distribuí-los entre vários, sendo que todos acionistas votam simultaneamente.
Nos termos do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM 165, os acionistas da
Companhia poderão requerer, por escrito, a adoção do processo de voto múltiplo, desde que
representando, individualmente ou em conjunto, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com
direito a voto. Ainda conforme a legislação citada, a requisição do voto múltiplo deve ser feita pelos
acionistas supracitados por meio de notificação escrita entregue à Companhia com até 48 (quarenta e
oito) horas antes da realização da assembleia, nos termos da legislação vigente.
Caso ocorra o pedido de voto múltiplo, a Companhia divulgará um “aviso aos acionistas” informando a
respeito da realização da eleição dos membros do Conselho de Administração por meio do processo de
voto múltiplo.


(c) Votação em Separado
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Em conformidade com o previsto no parágrafo 4º do artigo 141 da Lei da Sociedades por Ações, os
acionistas não controladores poderão eleger membros para o conselho de administração por meio do
mecanismo de eleição em separado, excluído o acionista controlador, a maioria dos detentores de ações
de emissão de companhia aberta: (i) com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% (quinze por
cento) do total das ações com direito a voto; e (ii) de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto
restrito de emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital
social.
Conforme decisão emanada pelo Colegiado da CVM, nos casos em que a companhia somente tenha
emitido ações com direito a voto, terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do
Conselho de Administração, em votação em separado na assembleia geral, excluído o acionista
controlador, a maioria dos titulares que detenham pelo menos 10% do total de ações com direito a voto.
O acionista controlador não participa dessa votação, que será realizada por maioria de votos dentro do
universo de acionistas minoritários presentes à AGO.
Ainda de acordo com a Lei das Sociedades por Ações (conforme parágrafo 6º do artigo 141), somente
poderão exercer o direito a votação em separado os acionistas que comprovarem a titularidade
ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente
anterior à realização da assembleia.


(d) Número de membros do Conselho de Administração proposto e cenários de eleição de
conselheiros

A administração informa que o Conselho de Administração da Companhia deverá ser composto por um
número fixo de 5 (cinco) conselheiros efetivos (nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da
Companhia), e informa que conforme orientação dos acionistas controladores da Companhia, não há
orientação para eleição de suplentes.
Ressalta-se que, caso haja (i) o pedido de votação em separado, pelos acionistas minoritários, para
eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração e seu respectivo suplente; e/ou (ii) o pedido
de adoção do processo de voto múltiplo para a eleição do Conselho de Administração, nos termos do
artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas controladores abdicarão da indicação do
número de candidatos para o Conselho de Administração qual seja necessário para comportar os
membros efetivos e suplentes eleitos nos termos dos itens (i) e (ii).
Considerando a composição acionária da Companhia na data desta Proposta da Administração, a
composição do Conselho de Administração, considerando os cenários expostos acima, restaria assim
configurada, conforme proposta da Administração:
(i) Votação majoritária: 5 (cinco) membros efetivos eleitos pelos acionistas controladores, conforme
indicações abaixo;
(ii) Voto múltiplo: no mínimo 3 (três) membros efetivos eleitos pelos acionistas controladores (dentre
os candidatos indicados abaixo) e até 2 (dois) membros efetivos eleitos pelos acionistas
minoritários, sendo que o número mínimo de votos necessário para garantir a eleição de um
conselheiro efetivo e seu respectivo suplente (se houver), por meio desse processo, seria de

TEXT_SP - 50243838v10 12399.11

10

108.473.845 (cento e oito milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta e
cinco) votos2; e
(iii) Votação em separado: 4 (quatro) membros efetivos eleitos pelos acionistas controladores (dentre
os candidatos indicados abaixo) e 1 (um) membro efetivo e respectivo suplente (se houver) eleito
pelos acionistas minoritários.


(e) Indicação de Outros Candidatos por Acionistas Não-Controladores.

Solicita-se aos acionistas interessados em indicar candidatos ao Conselho de Administração que o
façam, preferencialmente, até 3 (três) dias úteis antes da data da AGO, utilizando-se de notificação por
escrito, via carta endereçada para o Departamento de Relações com Investidores da Companhia (Rua
Aimorés, nº 66, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais), informando o nome completo e qualificação
do candidato, bem como as informações exigidas pelo artigo 10 Instrução CVM 481.
Adicionalmente, solicita-se ao acionista que submeter a indicação de membro do Conselho de
Administração nos termos acima que envie, concomitantemente à indicação, cópia do instrumento de
declaração, relativa ao candidato, de que trata o artigo 2º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de
2002, ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal
instrumento, indicando as eventuais ressalvas.
As informações relativas aos candidatos indicados por acionistas serão divulgadas pela Companhia em
aviso aos acionistas disponibilizado no sistema IPE da CVM e no website da Companhia em até 1 (um)
dia útil após a referida indicação.
Não obstante ao prazo mencionado acima, o acionista poderá apresentar candidato a membro do
Conselho de Administração no curso da AGO, devendo tais indicações ser acompanhadas dos
documentos e informações acima indicadas para disponibilização aos acionistas presentes.
3.1. Proposta da Administração
A administração da Companhia foi comunicada pelos acionistas controladores da Companhia que eles
pretendem reeleger os membros atuais.
Desta forma, a Administração da Companhia recomenda que seus acionistas votem a favor da reeleição,
conforme o caso, dos atuais membros do Conselho de Administração, para mandatos unificados de 02
(dois) anos, encerrando-se na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas
do exercício social de 2020, conforme identificados no Anexo IV à esta Proposta de Administração.
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações
indicadas no item 12.5 a 12.10 do formulário de referência constam como Anexo IV à presente Proposta
da Administração disponível no website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website da
CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 (www.b3.com.br).
4.

2

Fixar o montante global da remuneração da Administração para o exercício social iniciado
em 01 de janeiro de 2019

Assumindo como premissa de que 100% do capital da Companhia estarão presentes na AGO.
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Conforme artigo 13, inciso (ii), e artigo 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, cabe à
Assembleia Geral fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
da Companhia, assim como a dos membros do conselho fiscal da Companhia, se instalado. Nos termos
do artigo 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, cabe ao Conselho de Administração fixar a
remuneração individual dos administradores, observado o montante global aprovado pela Assembleia
Geral.
A Companhia esclarece que, em observância ao artigo 10 da Instrução CVM 481, as informações
indicadas no item 12.5 a 12.10 do formulário de referência constam como Anexo IV à presente Proposta
da Administração disponível nos websites da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
4.1. Proposta da Administração
A Administração propõe que seja aprovada a proposta de remuneração global anual da Administração
para o exercício social de 2018, no valor de até i) R$ 13.912.555,95 (treze milhões, novecentos e doze
mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), caso o Conselho Fiscal não seja
instalado na AGO; ou (ii) R$14.358.597,39 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos
e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), em caso de instalação do Conselho Fiscal na AGO.
Maiores informações sobre a proposta da Administração para a remuneração global anual dos
administradores estão indicadas nos Anexo III da presente Proposta da Administração.
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IV – Anexos
ANEXO I - Comentários dos Diretores – Item 10 do Formulário de Referência
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das nossas demonstrações financeiras
consolidadas referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
(a)

condições financeiras e patrimoniais gerais

A Diretoria da Companhia entende que possui as condições de geração de caixa, patrimoniais e
financeiras suficientes para (i) implementar os seus planos de negócios e investimentos e (ii) cumprir
com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia era de R$489,8 milhões, e superava em
R$254,3 milhões o passivo circulante, que foi de R$235,4 milhões, representando um índice de liquidez
corrente (índice que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do
ativo circulante pelo passivo circulante) de 2,1. Em 31 de dezembro de 2017, o índice de liquidez corrente
foi 2,0, mostrando certa estabilidade neste indicador.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o índice de endividamento total (representado pela soma do passivo
circulante e do passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido) foi de 1,1 em ambos os exercícios
sociais.
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia pagou dividendos e
juros sobre capital próprio no valor aproximado de R$42,5 milhões, conforme discriminado abaixo:


Juros sobre Capital próprio trimestral no montante total de R$38,2 milhões, relativos ao primeiro,
segundo, terceiro e quarto trimestre do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;



Dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 no montante de
R$4,2 milhões.

Considerando a forte geração de caixa e o baixo índice de endividamento da Companhia mencionado
acima, a administração acredita que a Companhia possui condições de gerar e/ou captar recursos no
mercado de modo a implementar os seus planos de negócios e investimentos e cumprir com suas
obrigações financeiras de curto e longo prazo.
No período base de análise, iniciado em 1º de janeiro de 2016 e encerrado em 31 de dezembro de 2018,
a Companhia apresentou uma taxa de crescimento médio composto anual (CAGR) de 15,7% na receita
líquida no período base. No exercício encerrado 31 de dezembro de 2018, a receita líquida da Companhia
cresceu 7,8% quando comparado com exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.
A Diretoria ressalta que esse aumento na receita líquida é decorrente do crescimento nas Unidades de
Atendimento (PSCs), bem como da evolução do Laboratório de Referência (Lab-to-Lab). Nosso
crescimento nas Unidades de Atendimento decorre da abertura de novas lojas, da curva de maturação
das lojas existentes e das aquisições realizadas pela Companhia. Já no Laboratório de Referência, o

TEXT_SP - 50243838v10 12399.11

13

crescimento decorre sobretudo das aquisições realizadas pela Companhia, bem como pela expansão
orgânica deste canal de coleta. Maiores informações sobre o resultado operacional da Companhia estão
apresentadas no item 3.2 do Formulário de Referência da Companhia, que descreve o cálculo do EBITDA
e do ROIC sem ágio da Companhia.
(b)

estrutura de capital

A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender as demandas e
necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento, seja por meio de
expansão orgânica ou da realização de novas aquisições.
Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$537,6 milhões,
passando para R$606,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esta variação positiva de R$69,2 milhões
decorreu principalmente pelo aumento de R$84,7 milhões na reserva de lucros da Companhia. Em
contrapartida, houve redução de R$15,6 milhões nas reservas de capital, devido principalmente aos
R$21,6 milhões gastos com o plano de recompra de ações da Companhia ao longo do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$407,2 milhões,
passando para R$537,6 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esta variação positiva de R$130,4 milhões
decorreu principalmente pelo aumento de capital realizado pela Companhia com a abertura de capital
ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2017. Com a operação, o capital social da companhia passou de
R$148,8 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$336,1 milhões em 31 de dezembro de 2017.
Os acréscimos sucessivos no lucro líquido refletem elevada lucratividade da Companhia ao longo dos
anos e permitiram uma maior remuneração do capital próprio no exercício findo em 31 de dezembro de
2018, demonstrado como segue:
31.12.2018

31.12.2017
(ajustado)

31.12.2016
(ajustado)

Capital de Terceiros

638.820

606.539

612.251

Capital Próprio

606.817

537.596

407.236

Capital Total (Terceiros + Próprio)

1.245.637

1.144.135

1.019.487

Capital de Terceiros/Capital Total

51,28%

53,01%

60,05%

Capital Próprio/Capital Total

48,72%

46,99%

39,95%

(Em milhares de reais – R$)

(c)

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da Companhia de acessar
no mercado recursos provenientes de empréstimos e financiamentos, a Diretoria acredita ter plenas
condições de honrar os compromissos financeiros assumidos, sendo possível ainda a captação de
recursos adicionais caso haja necessidade.
O perfil de endividamento bancário da Companhia em 31 de dezembro de 2018, de R$10,6 milhões no
passivo circulante e R$228,5 milhões no passivo não circulante, bem como sua posição de caixa e
equivalentes de caixa de R$140,6 milhões em 31 de dezembro de 2018, fez com que a Companhia
apresentasse uma dívida líquida financeira de aproximadamente R$98,5 milhões. Ao avaliarmos a dívida
líquida pela nossa capacidade de gerar caixa operacional, medida através do EBITDA, temos que a
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Companhia possui um indicador de 0,4 de alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA), o que consideramos
ser um patamar perfeitamente saudável para nossa Companhia.
Pelos fatores acima mencionados, a Companhia apresenta plena capacidade de pagamento de todas
suas obrigações financeiras e continuar operando. Adicionalmente, a Companhia apresenta fluxo de
caixa e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas e outras dívidas a serem
pagos nos próximos anos.
A Companhia pretende continuar utilizando recursos próprios para cobertura de seus compromissos de
curto prazo e recorrendo ao mercado de dívida somente caso necessário.
(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulante
utilizadas
A Companhia utiliza os recursos oriundos pelas atividades operacionais para gerir as suas operações e
para garantir o seu crescimento. Para complementar sua necessidade de caixa para crescimento, a
Companhia emite títulos de dívida (debêntures) indexados à variação do Certificado de Depósitos
Interbancários (“CDI”), assim como obtém empréstimos e financiamentos junto às principais instituições
financeiras do país. Para mais detalhes sobre essas operações, verificar item (f) abaixo.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
O caixa gerado pelas atividades operacionais da Companhia, adicionado a empréstimos e
financiamentos não circulantes e recursos obtidos por meio de títulos de dívida (debêntures),
proporcionará liquidez e recursos de capital suficientes para satisfazer os compromissos financeiros e
arcar com as despesas operacionais de investimentos.
A Companhia poderá avaliar ainda alternativas complementares de fontes de financiamento por meio da
contratação de empréstimos bancários, financiamentos junto a agências de fomento e do acesso aos
mercados de capital.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

(i)

contratos de empréstimos e financiamentos relevantes

A Diretoria da Companhia acredita que a evolução do endividamento bancário ao longo dos últimos anos
refletiu a sua estratégia de negócios focada no crescimento acelerado através da expansão orgânica e
através de fusões e aquisições.
A tabela abaixo mostra a evolução do endividamento por ano:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Circulante

10.604

42.306

106.631

Empréstimos e Financiamentos

10.604

42.306

106.631

Não Circulante

228.480

237.070

76.906

Empréstimos e Financiamentos

228.480

237.070

76.906

Total do endividamento

239.084

279.376

183.537
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Devido ao intenso investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a Companhia possui acesso a
linhas de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. À partir de 2014, as empresas
fabricantes de máquinas para realização de exames de imagem passaram a nacionalizar sua produção,
o que permitiu acesso aos bancos de fomento nacionais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES através das operações de FINAME. Em menor escala, a Companhia
utilizou-se das modalidades de leasing financeiro e financiamento à importação.
Em 2017 a empresa realizou, em série única, sua primeira emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária por meio de oferta pública com esforços restritos. Os
recursos foram destinados a reforço de caixa após os investimentos realizados ao final de 2016 e
alongamento de dívida.
Em dezembro de 2018, a Companhia realizou a sua segunda emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária por meio de oferta pública com esforços restritos. Os
recursos foram utilizados no curso dos negócios da Companhia e para a liquidação integral da 1ª
(primeira) emissão de debêntures da Companhia.
Abaixo, seguem as principais características dos empréstimos e financiamentos contraídos pela
Companhia, incluindo de suas empresas controladas:
(i) Contrato de financiamento celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no valor de
R$40,3 milhões, datado de 13 de setembro de 2009, com taxa de juros de 5% ao ano e com o objetivo
de custear o projeto de “Soluções Inovadoras para Eficientização da Cadeia Produtiva de Medicina
Diagnóstica”. Houve carência de 24 meses e a amortização iniciou-se em 15 de agosto de 2015. O
contrato está sendo quitado em 73 prestações, com vencimentos iniciados em 15 de agosto de 2015
que se estendem até 15 de agosto de 2021. Este financiamento é garantido por fiança bancária. Em
31 de dezembro de 2018, o saldo era de R$17,7 milhões.
(ii) Contrato celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no valor total de R$5,6
milhões liberados de acordo com o cronograma de desembolso e em função das necessidades para
a realização do Plano Estratégico de Inovação, tendo sido liberado em 2018 o valor total de R$0,8
milhão. O contrato de financiamento é datado de 15 de fevereiro de 2018, tem 36 meses de carência,
com pagamento de juros mensais e o principal em 85 parcelas mensais e sobre o saldo de principal
devedor incide juros compostos de TJLP. Como garantia da operação foi contratado seguro garantia.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo era de R$0,8 milhão
(iii) Financiamento à importação (FINIMP) contratado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., em 10 de
julho de 2018, no valor total de US$2,5 milhões, com vencimento final em 28 de junho de 2021, com
amortizações trimestrais e juros a taxa de 5,13% ao ano. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo
líquido em aberto do financiamento era de R$9,7 milhões, já deduzindo o saldo em aberto do swap
em favor da Companhia.
(iv) Concomitantemente a essa operação de captação em dólares norte-americanos e com o objetivo de
trocar o risco de moeda e juros norte-americanos para risco em moeda e juros locais, a Companhia
celebrou com o Banco Santander (Brasil) S.A., contrato de operação de swap de fluxo de caixa
também no valor de US$2,5 milhões e com taxa de juros pré-fixada em 0,98% ao ano, acrescidos da
variação de 100% do CDI e imposto de renda sobre os juros remetidos ao exterior de 17,47%. Em
31 de dezembro de 2018, o saldo era positivo em favor da Companhia na ordem de R$0,1 milhões.
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(v) Em 27 de dezembro de 2018 a empresa realizou, nos termos da Instrução CVM n° 476, sua 2ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série
única, por meio de oferta pública com esforços restritos, no valor de R$210,0 milhões e taxa de
107,55% do CDI. O prazo total da operação é de 5 anos, sendo 3 anos de carência com amortização
anual a partir de dezembro de 2022. As despesas incorridas com a 2ª emissão de debêntures,
incluindo taxas, comissões e outros custos, totalizaram R$1,3 milhões e estão classificadas como
custo a amortizar dentro da própria rubrica do empréstimo, sendo apropriados mensalmente até o
prazo final da operação. A 2ª emissão teve como objetivo o reperfilamento da dívida com o resgate
antecipado da totalidade das debêntures da 1º emissão.
(vi) Adicionalmente, o grupo possui mais 13 contratos com valores unitários inferiores a R$1,0 milhão,
detalhados por empresa como segue, os quais possuíam, em 31 de dezembro de 2018, saldo total
agregado de R$2,0 milhões:


Instituto Hermes Pardini S/A: 7 contratos FINAME com os bancos Itaú BBA S.A., Banco do Brasil
S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. com saldo no valor agregado de
R$1,5 milhão, contratados entre 2013 e 2014, com taxas médias de 4,25% ao ano, cujos
vencimentos se estendem até dezembro de 2020. As garantias prestadas são os próprios bens
do ativo imobilizado que são objeto desses financiamentos. Um contrato de capital de giro com
o Banco de Lage Landen Brasil S.A., com saldo no valor agregado de R$0,2 milhão, contratado
em 2017 com taxa de 0,00% ao ano e vencimento em 2019.



Laboratório Padrão S/A: 5 contratos com saldos no valor agregado de R$0,3 milhão na
modalidade FINAME, com o Itaú Unibanco S.A., com taxas de 6% ao ano, com vencimentos até
2019. As garantias prestadas são aval do Instituto Hermes Pardini e bens do ativo imobilizado
que são objeto desses financiamentos.

A tabela abaixo mostra a posição atual endividamento atual da Companhia, em 31 de dezembro de 2018:
(Em milhares de reais – R$)

31.12.2018

Moeda Nacional
Capital de giro

228

Finame

1.817

Finep

18.529

Debêntures

208.767

Total endividamento em moeda nacional

229.341

Moeda Estrangeira (USD)
Endividamento atrelado à moeda estrangeira
Instrumentos financeiros derivativos – SWAP (FINIMP)
Total endividamento em moeda estrangeira com SWAP

9.667
76
9.743

Total Dívida

239.084

Circulante

10.604

Não circulante

228.480
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Pelo fato de a Companhia ter linhas de crédito com bancos de fomento e com a contratação de
empréstimo na modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações, realizada no quarto
trimestre de 2018, é possível manter a maior parte da dívida concentrada no longo prazo. No exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018, 95,6% do endividamento bancário da Companhia estava
concentrado no longo prazo, enquanto 4,4% eram contratos de curto prazo.
Em 31 de dezembro de 2018, o custo médio das dívidas em moeda nacional da Companhia era de 6,8%
ao ano, enquanto o custo médio das dívidas em moeda estrangeira (dólares americanos) era de 5,13%
ao ano, convertidos para uma taxa de 0,98% ao ano, acrescidos de 100% da variação do CDI através
de contratação de operação de swap com o Banco Santander (Brasil) S.A.
ii

grau de subordinação

Determinados contratos preveem garantias reais por parte da Companhia. Dentre os contratos que
incluem garantias reais, destaca-se:
Tipo de Operação

Saldo em 31/12/2018
(em R$ milhares)

Garantias

Finep

Cartas de Fiança Bancária

18.529

Finame e Leasing

Bem Financiado

1.817
Total

20.346

Além das dívidas com grau de subordinação acima discriminados, a Companhia ressalta que em eventual
concurso universal de credores, as obrigações registradas no passivo de balanços patrimoniais, que
integram as demonstrações financeiras da Companhia, apresentam a ordem de precedência nos termos
do artigo 83 da Lei 11.101/05 (“Lei de Falências”).
iii

Eventuais restrições impostas à Companhia e resumo das principais características

Dentre os contratos de financiamentos firmados com terceiros, alguns foram elaborados com cláusulas
restritivas (covenants), destacando-se a segunda emissão de debêntures da Companhia acima descrita,
cuja escritura de emissão prevê a obrigação da Companhia de atendimento aos seguintes covenants
financeiros, comumente aplicados à essa modalidade de financiamento: (i) dívida líquida / EBTIDA com
um índice máximo de 2,5 vezes; e (ii) EBITDA / serviço da dívida com um índice mínimo de 2,0 vezes.
Ressalta-se que ambos os indicadores serão apurados conforme as normas internacionais de
contabilidade, “International Financial Reporting Standards (IFRS)” vigentes na data de assinatura da
Escritura de Emissão. Desse modo os indicadores acordados nas cláusulas restritivas não sofrerão
impacto com a entrada em vigor das alterações trazidas pela nova norma contábil CPC 06 (R2)/IFRS 16
– Arrendamentos.
A Companhia acompanha o atendimento das cláusulas estabelecidas e entende que atendeu todas as
cláusulas restritivas e covenants financeiros mencionados acima em 31 de dezembro de 2018. A posição
de caixa permite a Companhia ter uma folga considerável nesses covenants financeiros, visto que, em
31 de dezembro de 2018, a Companhia contava com os seguintes índices: (i) dívida líquida / EBITDA de
0,9 e (ii) EBITDA / serviço da dívida de 6,7.
As demais restrições impostas à Companhia em razão de sua segunda emissão de debêntures estão
previstas no item 18.12 deste formulário de referência.
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A Companhia não possui outros limites de endividamento e contratação de novas dívidas além destes
citados.
(g)

Limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Adicionalmente às informações citadas no item 10.1 (f), a Companhia, em 31 de dezembro de 2018,
possuía um Contrato de financiamento com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP com saldo
ainda a ser concedido no valor de R$4,8 milhões para custear parcialmente o Plano Estratégico de
Inovação, com cronograma de desembolsos aprovados pela Diretoria da FINEP.
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(h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

(i)

Comparação entre os saldos das contas de resultado em 31 dezembro de 2018, 2017 e 2016:
2018

% da Receita
Líquida

2017

% da Receita
Líquida

∆%
2018x2017

2016

% da Receita
Líquida

∆%
2017x2016

Receita Líquida

1.204.709

100,00%

1.117.038

100,00%

7,8%

899.414

100,00%

24,2%

Custo dos serviços prestados

-862.680

-71,6%

-761.071

-68,1%

13,4%

-604.977

-67,3%

25,8%

Lucro Bruto

342.029

28,39%

355.967

31,87%

-3,9%

294.437

32,74%

20,9%

(Despesas) Receitas Operacionais
Com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas, líquidas

-84.227
-92.536
5.683

-6,99%
-7,68%
0,5%

-70.574
-81.107
-12.127

-6,32%
-7,26%
-1,1%

19,3%
14,1%
-146,9%

-57.044
-61.635
-23.911

-6,34%
-6,85%
-2,7%

23,7%
31,6%
-49,3%

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

170.949

14,19%

192.159

17,20%

-11,0%

151.847

16,88%

26,5%

Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida

13.057
-31.264
-1.538

1,08%
-2,60%
-0,1%

24.325
-41.904
-362

2,18%
-3,75%
0,0%

-46,3%
-25,4%
324,9%

34.159
-31.382
2.127

3,80%
-3,49%
0,2%

-28,8%
33,5%
-117,0%

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social

151.204

12,55%

174.218

15,60%

-13,2%

156.751

17,43%

11,1%

Imposto de Renda e Contribuição Social

-27.851

-2,31%

-44.545

-3,99%

-37,5%

-53.807

-5,98%

-17,2%

Lucro Líquido do Exercício

123.353

10,24%

129.673

11,61%

-4,9%

102.944

11,45%

26,0%

Demonstrações do Resultado (Em milhares de R$)
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As análises das principais variações entre 2018 e 2017 e entre 2017 e 2016 são as seguintes:
2018 x 2017:


Receita Líquida

Para análise do crescimento da receita líquida de prestação de serviços da Companhia, a Diretoria acredita ser
útil a segregação entre a receita em Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência (Lab-to-Lab)
conforme tabela abaixo:

(Em milhares de R$)

Exercício encerrado em Exercício encerrado em
31.12.2018
31.12.2017

Receita Líquida por Canal de Coleta
Unidades de atendimento ("PSC")

573.925

514.454

Laboratórios de Referência ("Lab-to-Lab")

642.160

615.562

Eliminações

-11.376

-12.978

1.204.709

1.117.038

Receita Líquida Total

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídos para fins do cálculo da receita bruta contábil

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita líquida da Companhia aumentou 7,8%,
passando de R$1.117,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$1.204,7
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando um aumento de R$87,7
milhões.
A receita líquida das Unidades de Atendimento (“PSC”) aumentou em R$59,5 milhões, representando 11,6%,
devido principalmente à aquisição das empresas Ecoar e Humberto Abrão na praça de Minas Gerais, adquiridas
ao final de 2017, cujos resultados foram incorporados aos da Companhia em 01 de dezembro de 2017 e 01 de
novembro de 2017, respectivamente, além do crescimento orgânico apresentado pela Companhia nas praças
de Minas Gerais e Goiás através das marcas Hermes Pardini e Padrão, respectivamente.
A receita líquida do Laboratório de Referência (“Lab-to-Lab”) atingiu R$642,2 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, aumentando 4,3% quando comparado com o mesmo período de 2017.
Esse aumento foi devido principalmente pelas aquisições das empresas DLE e Labfar, ocorridas no segundo
trimestre de 2018.
O aumento da receita em ambos os canais de coleta da Companhia faz parte do plano de expansão através
da extensão do menu de exames oferecidos e da ampliação da carteira de clientes do Lab-to-Lab.
O volume de exames no exercício social encerrado em 2018 atingiu a marca de 92,8 milhões de exames,
aumento de 10,9% em comparação com o mesmo período de 2017.


Custo dos serviços prestados

O custo dos serviços prestados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi
de R$862,7 milhões, representando um aumento de 13,4% comparado com R$761,1 milhões do mesmo
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período de 2017, principalmente como resultado do aumento do volume de exames processados e da
incorporação dos custos das empresas adquiridas.
A partir de janeiro de 2018, a Companhia passou a classificar na demonstração do resultado alguns custos que
vinham sendo contabilizados como despesas gerais e administrativas, por entender que a nova classificação
melhor representa a natureza desses gastos. Os gastos reclassificados referem-se principalmente a
manutenção das instalações das unidades de atendimento e gastos relacionados à aquisição de matérias
primas. A nova apresentação foi estendida para 2017 para comparabilidade das informações.
Os custos da Companhia durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram compostos
principalmente por materiais e gastos com pessoal.
Destacamos que as principais variações nos custos dos serviços prestados observadas entre o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, que
representaram, respectivamente, o percentual de 71,6% e 68,1% sobre a receita líquida, ocorreram pela
redução do ticket médio quando comparamos os dois períodos.
As principais linhas de custo apresentaram variações sobretudo pelas seguintes razões:
 Pessoal: (i) integração dos números das empresas adquiridas, (ii) contratação de pessoal para atender
o crescimento no volume de exames e demanda das novas unidades (MG, SP e RJ), (iii) dissídio
coletivo praticado na praça de Belo Horizonte em setembro de 2018.
 Materiais: (i) aumento de volume de exames, (ii) integração dos números das empresas adquiridas,
(iii) variação de preços de certos materiais, inclusive devido à variação do câmbio no período.
 Fretes e Carretos: (i) abertura de novas rotas comerciais no primeiro semestre de 2018, com o objetivo
de melhorar o nível de serviços para clientes do Lab-to-Lab.


Lucro bruto

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro bruto da Companhia reduziu 3,9% ou R$13,9 milhões,
passando de R$356,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$342,0 milhões
no mesmo período de 2018. A margem bruta reduziu nos dois períodos comparativos, representando 31,9%
da receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 28,4% da receita líquida no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.


Despesas com vendas

As despesas com vendas aumentaram em R$13,7 milhões, alcançando R$84,2 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$70,6 milhões no mesmo período em 2017. As nossas
despesas com vendas cresceram em razão do aumento das vendas do período e foram impactadas por maiores
gastos com: (i) incorporação dos números do DLE e Labfar, adquiridas no segundo trimestre de 2018 e Ecoar
e Humberto Abrão, adquiridas no quarto trimestre de 2017; (ii) outsourcing do call center na cidade do Rio de
Janeiro, e (iii) gastos com treinamentos e integração das empresas adquiridas.


Despesas Gerais e Administrativas
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As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram de R$81,1 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$92,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018. Tal variação de R$11,4 milhões, ou 14,1% ocorreu devido: (i) incorporação dos números do DLE e
Labfar, adquiridas no segundo trimestre de 2018 e Ecoar e Humberto Abrão, adquiridas no quarto trimestre de
2017 e (ii) impacto pontual de despesas rescisórias no escopo do Projeto de Excelência Empresarial.


Lucro operacional antes do resultado financeiro

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do resultado financeiro reduziu de
R$192,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$170,9 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando redução de 11,0%. Como percentual da receita
líquida, o lucro operacional antes do resultado financeiro reduziu de 17,2% no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017 para 14,2% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.


Resultado financeiro

O resultado financeiro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado ao mesmo
período em 2017 teve uma redução de R$1,8 milhões, em razão principalmente (i) da redução na receita com
aplicações financeiras, decorrente da queda na taxa de juros básica da economia brasileira, definida através
da taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) e (ii) resgate antecipado das debêntures
emitidas em março de 2017 em detrimento da nova operação de debêntures realizada pela Companhia em
dezembro de 2018.


Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social

Em decorrência principalmente da redução no lucro operacional antes do resultado financeiro, o lucro
operacional antes do imposto de renda e contribuição social reduziu 13,2% passando de R$174,2 milhões no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$151,2 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018.


Imposto de renda e contribuição social

A despesa do imposto de renda e contribuição social sofreu uma redução de 37,5% no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2018 comparado ao mesmo período de 2017. Essa redução se deve principalmente ao
benefício fiscal obtido pela empresa no montante de R$13,0 milhões com a distribuição de R$38,2 milhões de
juros sobre capital próprio ocorrida durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.


Lucro líquido do exercício

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2018 reduziu 4,9%, totalizando R$123,4 milhões, comparado a R$129,7 milhões no mesmo
período findo em 31 de dezembro de 2017.
2017 x 2016:


Receita Líquida
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Para análise do crescimento da receita líquida de prestação de serviços da Companhia, a Diretoria acredita ser
útil a segregação entre a receita em Unidades de Atendimento (PSC) e Laboratório de Referência (Lab-to-Lab)
conforme tabela abaixo:
(Em milhares de R$)

Exercício encerrado em Exercício encerrado em
31.12.2017
31.12.2016

Receita Líquida por Canal de Coleta
Unidades de atendimento ("PSC")

514.454

373.145

Laboratórios de Referência ("Lab-to-Lab")

615.562

536.819

Eliminações

-12.978

-10.550

1.117.038

899.414

Receita Líquida Total

¹As eliminações referem-se principalmente a transações intercompany e são excluídas para fins do cálculo da receita bruta contábil

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita líquida da Companhia aumentou 24,2%,
passando de R$899,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$1.117,0
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de R$217,6
milhões.
A receita líquida das Unidades de Atendimento (“PSC”) aumentou em R$141,3 milhões, representando 37,9%,
devido principalmente à aquisição do laboratório Guanabara, na praça do Rio de Janeiro, que teve seus
resultados incorporados desde 23 de dezembro de 2016, e da aquisição das empresas Ecoar e Humberto
Abrão na praça de Minas Gerais, adquiridos ao final de 2017, cujos resultados foram incorporados aos da
Companhia em 01 de dezembro de 2017 e 01 de novembro de 2017, respectivamente. Com essas aquisições,
o volume de exames realizados pela companhia passou de 19,8 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016 para 21,9 milhões no mesmo período de 2017, um incremento de 10,6%. O ticket médio
(resultado da divisão total da receita bruta de prestação de serviços dividido pelo volume de exames
processados) do PSC da Companhia passou de R$20,4 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016 para R$25,6 no mesmo período de 2017, devido principalmente a maior participação dos serviços de
exames de imagens na receita bruta do PSC, fruto da aquisição do Guanabara realizada ao final do exercício
social de 2016, justificando, portanto, o aumento considerável na receita líquida apresentado entre os períodos.
A receita líquida do Laboratório de Referência (“Lab-to-Lab”) atingiu R$615,6 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, aumentando 14,7% quando comparado com o mesmo período de
2016. Esse aumento foi devido, principalmente, pelo aumento no volume de exames processados por esse
canal de coleta, que passou de 55,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para
64,6 milhões no mesmo período em 2017, representando um incremento de 17,1%. Esse aumento no volume
foi parcialmente amortizado pela queda de 2,3% no ticket médio do “Lab-to-Lab”, que era de R$10,5 em 2016
e foi de R$10,3 em 2017.
O aumento da receita em ambos os canais de coleta nos quais a Companhia atua fazem parte do plano de
expansão, através da extensão do menu de exames oferecidos e da ampliação da carteira de clientes no Labto-Lab.


Custo dos Serviços Prestados
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O custo dos serviços prestados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi
de R$747,9 milhões, representando um aumento de 23,6% comparado com R$605,0 milhões do mesmo
período de 2016. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, ainda que os custos totais de
serviços prestados tenham aumentado em 23,6% em relação ao mesmo período findo em 31 de dezembro de
2016, a representatividade desses custos sobre a receita líquida se manteve em linha em ambos exercícios
sociais, representado 67,0% e 67,3% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
respectivamente.


Lucro bruto

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro bruto da Companhia cresceu 25,4% ou R$74,7 milhões,
passando de R$294,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$369,2 milhões
no mesmo período de 2017. A margem bruta se manteve estável nos dois períodos comparativos,
representando 32,7% da receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e 33,0% da
receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.


Despesas com vendas

As despesas com vendas aumentaram em R$13,5 milhões, alcançando R$70,6 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a R$57,0 milhões no mesmo período em 2016. As nossas
despesas com vendas cresceram em razão do aumento das vendas do período e foram impactadas por maiores
gastos com: (i) incorporação dos números do Guanabara, empresa adquirida pela Companhia em 23 de
dezembro de 2016, representando um aumento de R$6,5 milhões nessa rubrica; (ii) despesas com publicidade
e propaganda, que representou um aumento de R$1,7 milhões nas praça de Minas Gerais e São Paulo, como
estratégia de reforço da marca Hermes Pardini; e (iii) aumento de despesas com pessoal, para atender
principalmente o crescimento da operação (+ R$3,3 milhão).


Despesas Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas da Companhia aumentaram de R$61,6 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$94,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017. Tal variação de R$32,7 milhões, ou 53,0% ocorreu devido ao (i) aumento de despesas com pessoal,
que representou um aumento de R$12,3 milhões por conta de dissídios coletivos, contratação de pessoal para
atender o crescimento da operação, pagamento de Participação de Lucros e Resultados (“PLR”), dentre outros;
(ii) incorporação dos resultados do Guanabara, que contribuiu com um aumento de R$10,8 milhões nas
despesas gerais e administrativas; (iii) gastos relacionados ao processo de abertura de capital da Companhia
(“IPO”) (+ R$5,0 milhões), sendo que o principal item refere-se ao bônus pago aos executivos, conforme
aprovação em Assembleia Geral realizada em 28 de abril de 2017; (iv) reversões de provisões para processos
judiciais da ordem de R$2,9 milhões que ocorreram durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016 e não se repetiram durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.


Lucro operacional antes do resultado financeiro

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro operacional antes do resultado financeiro aumentou de
R$151,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$192,2 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 26,5%. Como percentual da
receita líquida, não sofreu alterações significativas no período analisado, ficando em 17,2% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 16,9% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
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Resultado financeiro

O resultado financeiro líquido no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 comparado ao mesmo
período em 2016 teve uma redução de R$22,8 milhões, em razão principalmente (i) da redução na receita com
aplicações financeiras, decorrente da queda na taxa de juros básica da economia brasileira, definida através
da taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) e (ii) despesas com juros referentes à captação
de recursos no montante de R$210,0 milhões feita pela Companhia no primeiro trimestre de 2017 sob a
modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações.


Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social

Em decorrência principalmente do aumento considerável no lucro operacional antes do resultado financeiro, o
lucro operacional antes do imposto de renda e contribuição social aumentou 11,1% passando de R$156,8
milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$174,2 milhões no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017.


Imposto de renda e contribuição social

A despesa do imposto de renda e contribuição social sofreu uma redução de -17,2% no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017 comparado ao mesmo período de 2016. Essa redução se deve principalmente ao
benefício fiscal obtido pela empresa no montante de R$10,2 milhões com a distribuição de R$30,0 milhões de
juros sobre capital próprio ocorrida em dezembro de 2017.


Lucro líquido do exercício

Em decorrência dos fatores descritos acima, o lucro líquido da Companhia apurado no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017 aumentou 26,0%, totalizando R$129,7 milhões, comparado a R$102,9 milhões no
mesmo período findo em 31 de dezembro de 2016.
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(ii)

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 dezembro de 2018, 2017 e 2016:
2018

%

2017

%

∆%
2018x2017

2016

%

∆%
2017x2016

140.586
242.971
28.765
37.952
18.524
20.984
489.782

11,3%
19,5%
2,3%
3,0%
1,5%
1,7%
39,3%

159.857
234.413
27.038
22.452
11.663
23.730
479.153

14,0%
20,5%
2,4%
2,0%
1,0%
2,1%
41,9%

-12,1%
3,7%
6,4%
69,0%
58,8%
-11,6%
2,2%

124.402
197.887
20.306
10.268
0
31.065
383.928

12,2%
19,4%
2,0%
1,0%
0,0%
3,0%
37,7%

28,5%
18,5%
33,2%
118,7%
n.m
-23,6%
24,8%

3.712
27.291
32.859
2.282
491
235.921
453.299
755.855
1.245.637

0,3%
2,2%
2,6%
0,2%
0,0%
18,9%
36,4%
60,7%
100,0%

5.084
30.492
45.025
135
460
229.426
354.360
664.982
1.144.135

0,4%
2,7%
3,9%
0,0%
0,0%
20,1%
31,0%
58,1%
100,0%

-27,0%
-10,5%
-27,0%
1590,4%
6,7%
2,8%
27,9%
13,7%
8,9%

3.960
46.595
0
74.762
546
226.059
283.637
635.559
1.019.487

0,4%
4,6%
0,0%
7,3%
0,1%
22,2%
27,8%
62,3%
100,0%

28,4%
-34,6%
n.m
-99,8%
-15,8%
1,5%
24,9%
4,6%
12,2%

Passivos Circulantes
Fornecedores
Salários, obrigações sociais e previdenciárias
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Dividendos mínimos obrigatórios
Obrigações por Compra de Investimentos
Outros passivos circulantes
Total dos passivos circulantes

117.985
47.775
10.604
7.554
0
45.141
6.384
235.443

9,5%
3,8%
0,9%
0,6%
0,0%
3,6%
0,5%
18,9%

108.364
54.073
42.306
7.740
4.241
18.427
4.237
239.388

9,5%
4,7%
3,7%
0,7%
0,4%
1,6%
0,4%
20,9%

8,9%
-11,6%
-74,9%
-2,4%
-100,0%
145,0%
50,7%
-1,6%

97.515
67.461
106.631
10.148
92.464

9,6%
6,6%
10,5%
1,0%
9,1%

11,1%
-19,8%
-60,3%
-23,7%
-95,4%

3.527
377.746

0,3%
37,1%

20,1%
-36,6%

Passivos Não Circulantes
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos tributários
Provisão para riscos

228.480
38.052
29.977

18,3%
3,1%
2,4%

237.070
47.545
32.578

20,7%
4,2%
2,8%

-3,6%
-20,0%
-8,0%

76.906
38.266
30.973

7,5%
3,8%
3,0%

208,3%
24,2%
5,2%

Balanço Patrimonial (Em milhares de R$)
Ativos Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Aplicações Financeiras Vinculadas
Outros ativos circulantes
Total dos ativos circulantes
Ativos Não Circulantes
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Aplicações Financeiras Vinculadas
Outros ativos não circulantes
Investimentos
Imobilizados
Intangível
Total dos ativos não circulantes
Total dos Ativos
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Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações por compra de investimentos
Outros passivos não circulantes
Total dos passivos não circulantes
Patrimônio Líquido
Total dos passivos e patrimônio líquido
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25.132
79.047
2.689
403.377
606.817
1.245.637

2,0%
6,3%
0,2%
32,4%
48,7%
100,0%

4.990
44.968
0
367.151
537.596
1.144.135

0,4%
3,9%
0,0%
32,1%
47,0%
100,0%

403,6%
75,8%
n.m
9,9%
12,9%
8,9%

9.894
13.869
64.597
234.505
407.236
1.019.487

1,0%
1,4%
6,3%
23,0%
39,9%
100,0%

-49,6%
224,2%
-100,0%
56,6%
32,0%
12,2%

As análises das principais variações nas contas de ativos e passivos estão descritas a seguir:
2018 x 2017:


Caixa e equivalente de caixa

A redução no caixa e equivalentes de caixa decorreu, principalmente, pela compra de ações em tesouraria
realizada ao longo de 2018 no valor de R$21,6 milhões. Além disto, a Companhia arcou com o pagamento de
prêmio de resgate no valor de R$1,4 milhões, referente a liquidação integral da 1ª emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfica com a consequente liquidação da 1ª emissão de
debêntures simples da Companhia, realizada com os recursos obtidos na emissão da 2º emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirográfica pela Companhia, no montante de R$210,0
milhões, em dezembro de 2018.


Contas a receber

O contas a receber da Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2018, um incremento de R$8,6 milhões,
ou 3,7%, se comparado a 31 de dezembro de 2017. Esse acréscimo deve-se ao aumento da conta de serviços
executados a faturar em cerca de R$11,3 milhões. O aumento do contas a receber está relacionado diretamente
com a expansão do PSC e Lab-to-Lab, como demonstrado pelo aumento da receita líquida, e pela
incorporação dos saldos das empresas Ecoar, Humberto Abrão, DLE e Labfar.
Considerando que a receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$1.204,7
milhões, nosso contas a receber no montante líquido de R$243,0 milhões está em linha como o nosso prazo
médio de recebimento de 72,6 dias.


Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

A rubrica de imposto de renda e contribuição social diferidos sofreu uma redução de R$3,2 milhões, passando
de R$30,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$27,3 no mesmo período
de 2018. As principais rubricas que impactaram a redução de 10,5% neste ativo foram:
(i)

Redução de 16,7% no ativo fiscal diferido proveniente de ágio em incorporação, que passou de
R$25,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$20,4 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta rubrica se refere a incorporação
ocorrida em 31 de dezembro de 2012 da investidora GIF Aperana Participação S.A., cujo saldo do
ágio anteriormente registrado na investidora foi integralmente provisionado no momento da
incorporação gerando um crédito tributário no valor de 34% do valor do ágio. Referido crédito
tributário foi reconhecido em reserva especial de ágio na incorporação em contrapartida de imposto
de renda e contribuição social diferidos ativos, que está sendo utilizado pela Companhia de 2013
até 2022;

(ii)

Redução de R$1,4 milhões na provisão para riscos, passando de R$8,8 milhões em 31 de
dezembro de 2017 para R$7,4 milhões em 31 de dezembro de 2018;

(iii)

Aumento de R$0,9 milhão na rubrica perda estimada para créditos de liquidação duvidosa,
passando de R$1,6 milhão em 31 de dezembro de 2017 para R$2,4 milhões em 31 de dezembro
de 2018, em linha com o aumento da receita líquida da Companhia mencionado acima.
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Outros Ativos Não-Circulantes

A rubrica de outros ativos não-circulantes sofreu um aumento de R$2,1 milhões, quando comparamos o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017. O aumento nesta rubrica se deveu principalmente a (i) plano de incentivo baseado em ações, com
objetivo de outorgar ações da Companhia a seus diretores estatutários, cuja bonificação será reconhecida no
resultado na rubrica “Despesa com salários, encargos sociais e benefícios a empregados”, pelo método linear,
com a expectativa de amortização de R$1,3 milhões em 2019 e R$3,5 milhões nos anos posteriores e (ii) R$1,4
milhão de redução na conta “Outros Ativos”.


Intangível

O ativo intangível, item de maior representatividade no ativo, aumentou 27,9%, ou R$98,9 milhões, líquido de
amortizações, entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018. A variação pode ser explicada, em
sua maioria, pelo ágio na combinação de negócios, totalizando R$80,2 milhões:


R$13,7 milhões referentes à aquisição de 51% da empresa Labfar Pesquisa e Serviços S.A.; e



R$66,6 milhões referentes à aquisição de 100% da empresa Diagnósticos Laboratoriais
Especializados Ltda.

Os ágios são reconhecidos na comparação dos ativos líquidos e as contraprestações transferidas e foram
submetidos a teste de redução ao valor recuperável (“impairment”), sendo que não foram identificados ajustes
contábeis.


Empréstimos e Financiamentos

O endividamento bancário, de curto e longo prazo, apresentou uma redução líquida de R$40,3 milhões,
passando de R$279,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$239,1 milhões em 31 de dezembro de
2018.
A redução na dívida se deve, principalmente, pela liquidação de determinados empréstimos e financiamentos
como: (i) empréstimo realizado junto ao Itaú BBA, no montante original de US$22,3 milhões, cujo saldo em 31
de dezembro de 2017 de R$21,4 milhões foi completamente liquidado em julho de 2018; (ii) liquidação de
R$16,6 milhões de empréstimos na modalidade FINAME/Leasing.


Dividendos mínimos obrigatórios

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia pagou dividendos no valor de R$4,2
milhões, correspondentes aos dividendos mínimos declarados relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017. Além disso, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a Companhia realizou o
pagamento de JCP no montante bruto de R$38,2 milhões.


Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento de R$69,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 em relação a 31
de dezembro de 2017. Contribuiu para essa variação o resultado do exercício no valor de R$123,4 milhões.
Esse aumento foi parcialmente compensado pelo plano de recompra de ações, no valor de R$21,6 milhões e
com a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor de R$38,2 milhões.
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2017 x 2016:


Caixa e equivalente de caixa

O aumento no caixa e equivalentes de caixa decorreu, principalmente, (i) pela captação de R$210,0 milhões
de empréstimos na modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações, realizada no primeiro
trimestre de 2017, com o objetivo de fortalecer o capital de giro da Companhia (ii) pelo aumento de capital na
ordem de R$187,3 milhões realizado pela empresa com a abertura de capital através do IPO (Initial Public
Offering), e (iii) redução de aproximadamente R$255,9 milhões referente ao pagamento de dividendos e juros
sobre o capital próprio.


Contas a receber

O contas a receber da Companhia apresentou, em 31 de dezembro de 2017, um incremento de R$36,5 milhões,
ou 18,5%, se comparado a 31 de dezembro de 2016. Esse acréscimo deve-se ao aumento da conta de
Duplicatas a Receber em cerca de R$20,6 milhões e da conta de serviços executados a faturar em cerca de
R$11,8 milhões. O aumento do contas a receber está relacionado diretamente com a expansão do PSC e Labto-Lab, como demonstrado pelo aumento da receita líquida, e pela incorporação dos saldos das empresas
Ecoar e Humberto Abrão.
Considerando que a receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de R$1.117,0
milhões, nosso contas a receber no montante líquido de R$234,4 milhões está em linha como o nosso prazo
médio de recebimento de 77,4 dias.


Ativo Não-Circulante

Com relação aos ativos de longo prazo (não-circulantes), houve um aumento total de 6,0% em 31 de dezembro
de 2017 em relação a 31 de dezembro de 2016. A variação de R$37,9 milhões entre esses períodos foi
resultante, em sua maioria, do (i) aumento no ativo Intangível em R$70,7 milhões, (ii) da redução no imposto
de renda e contribuição social diferidos em R$7,6 milhões e (iii) redução em outros ativos não circulantes em
R$29,6 milhões.


Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

A rubrica de imposto de renda e contribuição social diferidos sofreu uma redução de R$7,6 milhões, passando
de R$46,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, para R$39,0 no mesmo período
de 2017. As principais rubricas que impactaram a redução de 16,3% neste ativo foram:
(iv)

Redução de 16,7% no ativo fiscal diferido proveniente de ágio em incorporação, que passou de
R$30,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$25,5 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta rubrica se refere a incorporação
ocorrida em 31 de dezembro de 2012 da investidora GIF Aperana Participação S.A., cujo saldo do
ágio anteriormente registrado na investidora foi integralmente provisionado no momento da
incorporação gerando um crédito tributário no valor de 34% do valor do ágio. Referido crédito
tributário foi reconhecido em reserva especial de ágio na incorporação em contrapartida de imposto
de renda e contribuição social diferidos ativos, que está sendo utilizado pela Companhia de 2013
até 2022;
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(v)

Redução de 100,0% no prejuízo fiscal, que era na ordem de R$3,6 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 e deixou de ser contabilizado no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017 com a incorporação da controlada IHP Digimagem Medicina
Diagnóstica S.A.; e

(vi)

Aumento de R$3,9 milhões na provisão para riscos, passando de R$4,9 milhões em 31 de
dezembro de 2016 para R$8,8 milhões em 31 de dezembro de 2017.



Outros Ativos Não-Circulantes

A rubrica de outros ativos não-circulantes sofreu uma redução de R$29,6 milhões, quando comparamos o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016. A redução de 39,6% nesta rubrica se deveu principalmente a (i) redução nas aplicações financeiras
vinculadas em R$6,5 milhões, que são aplicações vinculadas a obrigações de retenção de valores dos
pagamentos aos vendedores na compra de empresas controladas e que serão disponibilizadas aos vendedores
após o cumprimento de determinadas cláusulas contratuais e possuem utilização restrita (escrow account); (ii)
redução na exposição a riscos cambiais em R$5,1 milhões, que registra o resultado do derivativo contratado
para proteção contra a oscilação da taxa de câmbio do contrato de financiamento Lei n.º 4.131, citado no item
10.1 (f); e (iii) redução na rubrica de outros ativos em R$10,4 milhões.


Intangível

O ativo intangível, item de maior representatividade no ativo, aumentou 24,9%, ou R$70,7 milhões, líquido de
amortizações, entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017. A variação pode ser explicada, em
sua maioria, pelo ágio na combinação de negócios, totalizando R$69,6 milhões:


R$35,1 milhões referentes à aquisição da empresa Ecoar Medicina Diagnóstica Ltda;



R$34,5 milhões referentes à aquisição da empresa Laboratório de Análises Clínicas
Humberto Abrão Ltda.

Os ágios são reconhecidos na comparação dos ativos líquidos e as contraprestações transferidas e foram
submetidos a teste de redução ao valor recuperável (“impairment”), sendo que não foram identificados ajustes
contábeis.


Empréstimos e Financiamentos

O endividamento bancário, de curto e longo prazo, apresentou um aumento líquido de R$95,8 milhões,
passando de R$183,5 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$279,4 milhões em 31 de dezembro de
2017.
O acréscimo na dívida se deve, principalmente, pela captação de R$210,0 milhões no primeiro trimestre de
2017 na modalidade de debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de amortização de 5 anos.
A contratação de empréstimo nessa modalidade favoreceu o perfil de endividamento bancário da companhia,
que passou a ter 84,9% da sua dívida bancária vencendo em um prazo superior a um ano, quando no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016 esse valor era de 41,9%.
Esse aumento foi parcialmente compensado pela amortização de principal e juros de outras modalidades de
empréstimos e financiamentos, como capital de giro (-R$107,1 milhões), FINEP (-R$6,9 milhões) e FINAME (-
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R$11,0 milhões), representando uma redução total de R$125,1 milhões da dívida nessas modalidades de
empréstimo e financiamento.


Dividendos mínimos obrigatórios

A redução na conta de dividendos mínimos obrigatórios se deve, principalmente, pelo pagamento de dividendos
ocorrida durante o exercício social de 2017, no montante total de R$225,9 milhões. Além da distribuição de
dividendos, a administração da Companhia aprovou, mediante Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 14 de dezembro de 2017, a distribuição de juros sobre capital próprio a seus acionistas,
calculados com base na aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), no montante de R$30,0 milhões.
Os juros sobre capital próprio foram pagos em 27 de dezembro de 2017.


Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento de R$130,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 em relação a
31 de dezembro de 2016. Contribuiu para essa variação o (i) aumento do capital social ocorrido pela companhia
com a Oferta Pública Inicial de suas ações no mercado acionário na ordem de R$187,3 milhões, e (ii) resultado
do exercício no valor de R$129,5 milhões. Esse aumento foi parcialmente compensado com a redução de
R$37,7 milhões na reserva de lucros e R$8,2 milhões nos ajustes de avaliação patrimonial e com a distribuição
de dividendos e juros sobre o capital próprio, no valor de R$164,1 milhões.
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(iii)

Comparação entre os valores relativos aos fluxos de caixa em 31 dezembro de 2018, 2017 e 2016:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do período

2018

2017

∆%
2018x2017

2016

∆%
2017x2016

123.353

129.673

-4,9%

102.944

26,0%

27.851
6.356
55.195
3.482
21.856
-1.787
2.434
-1.850
1.202
1.901
0

44.545
4.389
42.576
2.850
27.628
3.323
7.703
-208
0
0
0

-37,5%
44,8%
29,6%
22,2%
-20,9%
-153,8%
-68,4%
789,4%
n.m
n.m
n.m

53.807
9.931
35.080
6.414
12.847
566
924
0
0
0
0

-17,2%
-55,8%
21,4%
-55,6%
115,1%
487,1%
733,7%
n.m
n.m
n.m
n.m

Ajustes para conciliar o resultado do caixa e equivalente de caixa gerados pelas atividades operacionais:
Despesa de imposto de renda e contribuição social reconhecida no resultado do período
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa
Depreciações e amortizações
Valor residual de ativos imobilizado e intangível baixados
Despesas de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos e mútuos
Constituição de provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Atualização de passivos por compra de investimentos
Descontos em refinanciamento de parcelamento e empréstimos
Despesas com plano de incentivo baseado em ações
Prêmio/custo de captação debêntures
Outros ajustes ao resultado

239.993

262.479

-8,6%

222.513

18,0%

Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos (circulante e não circulante)
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações fiscais, sociais, salários e parcelamentos
Outros passivos (circulante e não circulante)

-11.234
-36
-15.250
-3.615
1.372
7.387
-12.671
-1.669

-36.061
-6.394
-11.688
13.692
-968
7.270
-18.341
-6.668

-68,8%
-99,4%
30,5%
-126,4%
-241,7%
1,6%
-30,9%
-75,0%

-64.553
-1.568
1.140
-62.060
2.072
15.707
-18.975
55.518

-44,1%
307,8%
-1125,3%
-122,1%
-146,7%
-53,7%
-3,3%
-112,0%

Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

204.277

203.321

0,5%

149.794

35,7%

Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:
Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos, parcelamentos e mútuos
Pagamento de riscos fiscais, trabalhistas e cíveis
Imposto de renda e contribuição social pagos durante o período

-31.434
-3.686
-2.761

-24.185
-2.696
-34.869

30,0%
36,7%
-92,1%

-17.644
-2.764
-26.542

37,1%
-2,5%
31,4%
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Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Liquidação de obrigações por compra de investimentos
Aquisição de investimento, ágio e mais valia
Aquisição de imobilizado e intangível
Créditos com empresas ligadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de Capital
Gastos com emissão de ações
Compra/alienação de ações em tesouraria
Empréstimos e financiamentos:
- Captações
- Amortizações
Parcelamentos:
- Captações
- Amortizações
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Transações com não controladores

166.396

-5.156
-22.699
-56.980
0
-84.835

141.571

-21.572
-55.182
-35.301
0
-112.055

17,5%

102.844

37,7%

-76,1%
-58,9%
61,4%
n.m

0
-144.289
-30.921
170

n.m
-61,8%
14,2%
-100,0%

-24,3%

-175.040

-36,0%

0
0
-21.597

187.272
-8.913
-2.106

-100,0%
-100,0%
925,5%

0
0
0

n.m
n.m
n.m

221.136
-250.798

209.147
-119.216

5,7%
110,4%

61.804
-27.663

238,4%
331,0%

0
-6.891
-42.682
0

706
-4.917
-255.905
-129

-100,0%
40,1%
-83,3%
-100,0%

234
-7.846
-17.105
-1.527

201,7%
-37,3%
1396,1%
-91,6%

5.939

-1797,8%

7.897

-24,8%

-19.271

35.455

-154,4%

-64.299

-155,1%

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

159.857
140.586

124.402
159.857

28,5%
-12,1%

188.701
124.402

-100,0%
-100,0%

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

-19.271

35.455

-154,4%

-64.299

-100,0%

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

-100.832

Variação no caixa e equivalentes de caixa

TEXT_SP - 50243838v10 12399.11

35

2018 x 2017:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a geração de caixa total da Companhia, considerando
o EBITDA subtraído da aplicação em capital de giro, CAPEX, aquisição de participações societárias, pagamentos
de juros, impostos e dividendos, resultou em uma redução de R$19,3 milhões no caixa e equivalentes de caixa
da Companhia, comparado a aumento de caixa e equivalente de caixa de R$35,5 milhões no mesmo período de
2017.


Atividades operacionais

O caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou um aumento líquido de R$24,8 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 comparado ao mesmo período em 2017, passando de
R$141,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$166,4 milhões em 31 de dezembro de 2018.
Esse aumento é explicado, principalmente, pela (i) menor aplicação em contas a receber, cujo valor foi de R$36,1
milhões negativos em 31 de dezembro de 2017 e de R$11,2 milhões negativos em 31 de dezembro de 2018, (ii)
pela menor variação de outros passivos circulantes e não circulantes, cujo valor foi de R$6,7 milhões negativos
em 31 de dezembro de 2017 e de R$1,7 milhões negativos em 31 de dezembro de 2018. Tais reduções foram
parcialmente compensadas pelo (i) aumento da variação com impostos a recuperar, cujo valor foi de R$11,7
milhões negativos em 31 de dezembro de 2017 e de R$15,3 milhões negativos em 31 de dezembro de 2018 e
(ii) pela maior variação em outros ativos circulantes e não circulantes, cujo valor em 31 de dezembro de 2017 foi
de R$13,7 milhões e de R$3,6 milhões negativos em 31 de dezembro de 2018.


Atividades de investimentos

O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos apresentou uma redução de R$27,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, passando de um consumo de caixa de R$112,1 milhões
em 31 de dezembro de 2017 para R$84,8 milhões em 31 de dezembro de 2018.
As principais variações no consumo de caixa no período relacionada a atividades de investimentos foram (i) o
menor valor na aquisição de investimento, ágio e mais valia, que foi de R$55,2 milhões em 31 de dezembro de
2017 e de R$22,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 e (ii) o menor valor na liquidação de obrigações por
compra de investimentos, que foi de R$5,2 milhões em 31 de dezembro de 2018 e de R$21,6 milhões em 31 de
dezembro de 2017. Tais reduções foram parcialmente compensadas pelo aumento de aquisição de imobilizado e
intangível, cujo valor foi de R$57,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 e de R$32,3 milhões em 31 de dezembro
de 2017.


Atividades de financiamento

O caixa aplicado nas atividades de financiamento passou de um aumento líquido de R$5,9 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para uma redução líquida de R$100,8 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
A redução de R$106,8 milhões observada no caixa aplicado nas atividades de financiamento foi causada,
principalmente, pelo (i) aumento de capital realizado pela empresa com o processo de IPO (“Initial Public
Offering”), ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2017, e que implicou em um aumento de R$187,3 milhões nesta
rubrica em 31 de dezembro de 2017 e que não se repetiu em 31 de dezembro de 2018 e (ii) pela redução na
captação líquida de empréstimos e financiamentos, cujo valor foi de R$89,9 milhões em 31 de dezembro de 2017

e de R$29,7 milhões negativos em 31 de dezembro de 2018. Tais reduções foram parcialmente compensadas
pela menor distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio entre os períodos, sendo o valor de R$255,9
milhões em 31 de dezembro de 2017 e R$42,7 milhões em 31 de dezembro de 2018.
2017 x 2016:
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a geração de caixa total da Companhia, considerando
o EBITDA subtraído da aplicação em capital de giro, CAPEX, aquisição de participações societárias, pagamentos
de juros, impostos e dividendos, resultou em um aumento de R$35,5 milhões no caixa e equivalentes de caixa
da Companhia, comparado a redução de caixa e equivalente de caixa de R$64,3 milhões no mesmo período de
2016.


Atividades operacionais

O caixa líquido gerado nas atividades operacionais apresentou um aumento líquido de R$38,8 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 comparado ao mesmo período em 2016, passando de
R$102,8 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$141,6 milhões em 31 de dezembro de 2017.
Esse aumento é explicado, principalmente, pela (i) menor aplicação em contas a receber, cujo valor foi de R$64,6
milhões em 31 de dezembro de 2016 e de R$36,1 milhões em 31 de dezembro de 2017, (ii) pela menor variação
de outros ativos circulantes e não circulantes, cujo valor foi de R$62,1 milhões negativos em 31 de dezembro de
2016 e de R$13,7 milhões positivos em 31 de dezembro de 2017. Tais reduções foram parcialmente compensadas
pela (i) redução da variação com impostos a recuperar, cujo valor foi de R$1,1 milhão positivo em 31 de dezembro
de 2016 e de R$11,7 milhões negativos em 31 de dezembro de 2017 e (ii) redução da variação de outros passivos
circulantes e não circulantes, cujo valor foi de R$55,5 milhões positivos em 31 de dezembro de 2016 e R$6,7
milhões negativos em 31 de dezembro de 2017.


Atividades de investimentos

O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos apresentou uma redução de R$63,0 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, passando de um consumo de caixa de R$175,0 milhões
em 31 de dezembro de 2016 para R$112,1 milhões em 31 de dezembro de 2017.
A principal variação no consumo de caixa no período relacionada a atividades de investimentos foi o menor valor
na aquisição de investimento, ágio e mais valia, que foi de R$144,3 milhões em 31 de dezembro de 2016 e de
R$55,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. Tal redução no valor foi parcialmente compensada pelo aumento
de liquidação de obrigação por compra de investimentos, cujo valor foi de R$21,6 milhões em 31 de dezembro
de 2017 e não foi registrado nenhum valor no mesmo período de 2016. Esta rubrica se refere à participação
adquirida pela Companhia nos 28,6% restantes do capital social da controlada Diagpar Holding S.A., em maio de
2017.
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Atividades de financiamento

O caixa aplicado nas atividades de financiamento passou de um aumento líquido de R$7,9 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para um aumento líquido de R$5,9 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017.
A redução de R$2,0 milhões observada no caixa aplicado nas atividades de financiamento foi causada,
principalmente, (i) pela maior amortização de empréstimos e financiamentos, cujo valor foi de R$27,7 milhões em
31 de dezembro de 2016 e de R$119,2 milhões em 31 de dezembro de 2017, apresentando um aumento de
R$91,6 milhões entre esses períodos e (ii) pela maior quantidade de dividendos pagos entre o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 e o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando os
valores foram de R$17,1 milhões e R$255,9 milhões, respectivamente. O aumento no consumo de caixa
relacionado às atividades de financiamento foi parcialmente compensado pelo (i) aumento de capital realizado
pela empresa com o processo de IPO (“Initial Public Offering”), ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2017, e que
implicou em um aumento de R$187,3 milhões nesta rubrica e (ii) pelo aumento de captações de empréstimos e
financiamentos, cujo valor foi de R$61,8 milhões em 31 de dezembro de 2016 e de R$209,1 milhões em 31 de
dezembro de 2017. A captação de empréstimos pela modalidade de debêntures simples, não conversíveis em
ações, ocorrida no primeiro trimestre de 2017 no montante de R$210,0 milhões foi o principal responsável pela
variação nesta rubrica.
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10.2 - Os diretores devem comentar sobre:
(a)

resultados das operações do emissor

(i)

descrição dos componentes importantes da receita

No ano de 2017, a Companhia realizou 83,7 milhões de exames, um aumento de 14,9% em relação a 2016, ano
no qual a Companhia realizou 72,8 milhões de exames. Já em 2018, a Companhia realizou 92,8 milhões de
exames, representando um aumento de 10,9 % em relação a 2017.
Nossa receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer
estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções
similares.
As receitas de prestação de serviços médicos, laboratoriais, de análises clínicas e serviços auxiliares de
complementação diagnóstica e terapêutica são reconhecidas mensalmente mediante a efetividade da prestação
dos serviços e quando benefícios econômicos decorrentes dessas prestações de serviços são transferidos aos
beneficiários - clientes das Unidades de Atendimento (PSC) e clientes do Laboratório de Referência (Lab-toLab), independentemente da emissão do documento fiscal de faturamento (nota fiscal de serviços).
Adicionalmente, os serviços prestados e valorizados pela Companhia, mas ainda não faturados (nota fiscal ainda
não emitida ao final do período contábil mensal) são registrados na rubrica “Receita líquida de prestação de
serviços”.
Adicionalmente a Companhia está sujeita a riscos atinentes aos seus negócios do setor de saúde, os quais
podemos citar:
(i)

Nas Unidades de Atendimento parcela significativa da nossa receita de prestação de serviços decorre da
receita gerada por nossos contratos com operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas o que
pode trazer um risco de dependência financeira com essas operadoras;

(ii) Atrasos ou recusas, glosas de nossas fontes pagadoras para realizar os pagamentos que nos são
devidos;
(iii) Nossos sistemas integrados de tecnologia da informação, em caso de falhas, podem interromper as
nossas operações de faturamento a clientes pessoas físicas e jurídicas e processamento de exames,
ocasionando atrasos na entrega de exames e geração de caixa;
(iv) Poderemos não ser capazes de realizar aquisições futuras a preços justos e/ou, essas aquisições podem
não trazer os resultados esperados nos nossos negócios; e
(v) A procura por exames depende da reputação das marcas regionais da Companhia com os médicos
solicitantes e com o público demandante em geral.
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É política da Companhia e de suas controladas manter cobertura de seguros para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus
consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía apólices de seguro com indenização
máxima prevista de R$496.500.000,00, em que estão cobertos, entre outros, incêndios, alagamentos, acidentes
de trabalho, danos elétricos, quedas de aeronaves, tumultos, quebra de vidros, equipamentos eletrônicos, roubos,
queda de raios, explosões, vendaval, impacto de veículos, responsabilidade civil da empresa e responsabilidade
civil de administradores e diretores (D&O). A cobertura contratada é estendida para as empresas do grupo.
Todavia o valor segurado pode não ser suficiente para cobrir nossos ativos em caso de sinistros e a Companhia
continuar operando.
Estamos sujeitos a riscos de greves de pessoas e instituições públicas que são responsáveis por desembaraço
aduaneiro em razão de importação de materiais diretos e insumos para processamento de exames, vacinas e
equipamentos do nosso ativo imobilizado.
O setor de saúde complementar, voltado para prestação de serviços em medicina diagnóstica e análises clínicas
no Brasil é bastante regulamentado pelo Estado, é altamente competitivo e caminha para uma consolidação de
empresas atuantes no setor. Tais fatos podem impactar em nossos negócios.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Vide item 10.1, letra h.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações
de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A Diretoria da Companhia entende que a situação patrimonial e financeira da Companhia está sujeita a incertezas
relacionadas às condições macroeconômicas e políticas brasileiras, e também às condições adversas de
mercado, como por exemplo:
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Instabilidade social e política;



Aumento ou diminuição do PIB (Produto Interno Bruto) nacional;



Apreciação ou depreciação do Real frente a outras moedas como Dólar ou Euro;



Alterações nas políticas fiscais, repercutindo numa maior ou menor carga tributária sobre nossas
operações;



Excesso ou falta de ofertas no mercado de dívida nacional;



Taxas de juros e inflação;



Racionamento de energia; e



Outros acontecimentos políticos sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil.

As alterações nestas variáveis podem afetar os resultados da Companhia positiva ou negativamente. O preço
dos materiais e serviços da Companhia é negociado periodicamente com as diversas fontes pagadoras, utilizando
como base os índices de inflação oficiais do país, dentre outras premissas.
(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 do emissor
Nos últimos 12 meses findos em 31 de dezembro de 2018, o IPCA apurado foi de 3,75%, conforme divulgado
pelo IBGE, abaixo da meta de inflação estabelecida para o ano de 2018, qual seja 4,5%. No período de 12 meses
findos em 31 de dezembro de 2017, o IPCA apurado foi de 2,95%, conforme divulgado pelo IBGE, abaixo da
meta de inflação estabelecida para o ano de 2017, qual seja 4,5%. No período de 12 meses findos em 31 de
dezembro de 2016, o IPCA apurado foi de 6,29% conforme divulgado pelo IBGE, ou seja, acima da meta de
inflação estabelecida para o ano de 2016, qual seja 4,5%.
Os custos e despesas da Companhia são impactados principalmente pelos reajustes solicitados pelos
fornecedores de materiais e serviços. Em um cenário de aumento de inflação no Brasil, é possível que a
Companhia não consiga repassar os reajustes de preços dos serviços de forma a compensar completamente a
majoração sobre os custos e despesas.
A taxa de câmbio não afeta diretamente a receita da companhia, mas afeta uma parcela do endividamento líquido
indexadas ao dólar, o preço de alguns insumos para realização de exames também atrelados ao dólar e a
capacidade de investimento em novas máquinas, peças e equipamentos, uma vez que partes desses
equipamentos e peças são importados ou possuem preços atrelados ao dólar.
As desvalorizações do Real com relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e
acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo,
bem como afetar adversamente as operações da companhia.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes comparados com os ocorridos e esperados, nas
demonstrações financeiras
(a)

introdução ou alienação de segmento operacional

Em 2018, 2017 e 2016 não ocorreram alienações ou introdução de novos segmentos operacionais na Companhia.
(b)

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

(i)

Aquisições Recentes

Visando suportar o crescimento de suas operações e dar capilaridade aos negócios da Companhia nos exercícios
de 2018, 2017 e 2016, celebramos contratos de compra e venda de ações / cotas, tendo por objeto a aquisição
do capital social de empresas de nosso ramo de atuação, conforme percentuais descritos no quadro abaixo:
Nome da controlada
2018
Diagnósticos Laboratoriais
Especializados Ltda.
Labfar Pesquisa e Serviços S.A.
2017
Laboratório de Análises Clínicas
Humberto Abrão Ltda.
ECOAR – Medicina Diagnóstica
Ltda.
Diagpar Holding S.A.
2016
Centro de Medicina Nuclear da
Guanabara Ltda.
Diagnósticos Serviços Médicos
Auxiliares
Laboratório Padrão S.A.
Laboratório Pró Abordagem
Genômica Diagnóstica S.A.
IHP Digimagem Medicina
Diagnóstica Ltda.

(ii)

Local de
Constituição e
Operação

% de
Participação

Data do
Investimento

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

100,00%

30/05/2018

Serviços de Análises Clínicas

Brasil

51,00%

02/04/2018

Brasil

100,00%

13/11/2017

Brasil

100,00%

31/10/2017

Brasil

28,60%

23/05/2017

Brasil

100,00%

23/12/2016

Brasil

100,00%

23/12/2016

Brasil

5,00%

29/12/2016

Laboratórios clínicos

Brasil

39,00%

29/12/2016

Exames diagnósticos por imagem na
área médica

Brasil

30,00%

29/12/2016

Principal atividade

Serviços de anatomia patológica e
citologia
Serviços de diagnósticos por imagem
na área médica
Participações em empresas de
serviços de patologia cirúrgica e
citologia
Serviços de medicina diagnóstica por
imagem
Serviços de medicina diagnóstica por
imagem
Serviços de patologia clínica e
anatômica

Investimentos em Controladas

Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia possuía as
seguintes participações societárias em controladas:
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Ativo:
Diagnóstico por Imagem Sete Lagoas Ltda.
Laboratório Padrão S.A.
Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão Ltda.
Ecoar – Medicina Diagnóstica Ltda.
Labfar Pesquisa e Serviços S.A.
Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda.
Laboratório Pro Abordagem Genômica Diagnósitca S.A.
HP Import. Com. Loc. Prod. Máq. Equip. Diagn. S.A.
Diagpar Holding S.A.
IHP Comércio de Produtos para Saúde S.A.
IHP Digimagem Medicina Diagnóstica S.A.
Centro de Medicina Nuclear da Guanabara S.A.
Diagnósticos Serviços Médicos Auxiliares Ltda.
Passivo:
Pra Você - Centro de Especialidades Médicas S.A.

(iii)

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

2.793
72.413
39.538
25.584
21.613
83.606
-

2.952
76.323
37.642
26.472
-

2.638
70.674
5.915
1.025
41.793
45
10.770
96.880
21.679

-

-113

-

245.547

143.276

251.419

Descrição das operações societárias ocorridas durante o exercício social de 2018

Em 15 de março de 2018, o Conselho de Administração do Instituto Hermes Pardini aprovou a aquisição de 51%
da participação societária na empresa Labfar Pesquisa e Serviços Ltda, com sede na cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerias. A aquisição, embora não represente um investimento ou acréscimo relevante na capacidade
operacional da Companhia, está alinhada com a estratégia de fortalecer, por meio de aquisições, seu portfólio de
exames especializados disponíveis aos clientes do Lab-to-Lab. Desse modo, a aquisição reforça a atuação da
Companhia no mercado de testes de detecção de drogas de abuso. O preço de aquisição da Labfar foi de cerca
de R$11,3 milhões, sendo que, deste valor, R$1,3 milhão foi pago na assinatura dos termos de transferências de
ações, R$4,8 milhões cinco dias após os vendedores apresentarem comprovante de liquidação integral da dívida
constante no anexo 2.3 do contrato e os R$0,3 milhões remanescentes foram retidos e depositados em conta
garantia, para garantia de cumprimento de obrigações dos vendedores; e (ii) R$5,0 milhões de aumento de
capital, com subscrição de 110.326 ações, sendo que do aumento de capital total R$3,2 milhões foram
integralizados na data do fechamento e R$1,8 milhão será integralizado em até dois anos da data do fechamento.
O saldo a integralizar será atualizado com a variação correspondente a 100% do CDI.
Em 30 de maio de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a aquisição da totalidade da
participação societária na empresa Diagnósticos Laboratoriais Especializados Ltda., com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro. A DLE como parte do Grupo Pardini será importante para a Companhia consolidar
sua posição na área de Medicina de Precisão. Esta aquisição irá ampliar o portfólio de exames com alto grau de
especialização disponíveis aos clientes pelo canal de coleta Lab-to-Lab (por exemplo: triagem neonatal
especializada, saúde materno-infantil, genômica, neurogenética, oncogenética e terapia droga alvo entre outros).
Adicionalmente, a DLE deverá reforçar a capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia, ampliando
assim o potencial de aperfeiçoamento, criação, validação e implantação de novos testes laboratoriais
especializados, assim como inovadores dispositivos e sistemas de coleta de amostras biológicas para melhor
atender os clientes no Brasil e no Exterior.
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O valor da compra da DLE foi de R$81,2 milhões, sendo R$17,9 milhões pagos na data da assinatura do contrato
de compra e venda, R$17,0 milhões serão pagos em 30 de maio de 2019, R$32,6 milhões serão pagos em 30
de maio de 2020. Nessa mesma data será feito depósito em conta garantia, correspondente ao valor retido no
montante de R$1,4 milhão, para garantia de cumprimento de obrigações dos vendedores. O saldo remanescente
de R$12,0 milhões, correspondente ao Earn out será pago em parcela única em até 30 dias após a conclusão da
auditoria das demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 2018, e em qualquer hipótese, até 30 de
setembro de 2019. O Earn out corresponde a obrigação por parte da compradora de pagar uma parcela, variável,
adicional de preço por faturamentos esperados, oriundos de novos projetos no ano de 2018. Os valores
correspondentes à segunda e terceira parcela, o valor retido e valor Earn out serão atualizados com a variação
correspondente a 100% do CDI. Em novembro de 2018, foi efetuado um ajuste de preço de R$0,4 milhões
conforme previsto no contrato de compra e venda.
No dia 09 de julho de 2018, o Conselho de Administração aprovou a aquisição, pela Companhia, de 55% do
capital social total e votante das sociedades Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda. e PMD Laboratório
de Toxicologia Ltda. Em 14 de dezembro de 2018 esta combinação de negócio foi aprovada pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”).
No dia 27 de fevereiro de 2019, foi assinado o Termo de Fechamento e Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra
e Venda de Ações e Outras Avenças com a transferência de 55% do capital social da Sansão Holding S.A., cujo
principal ativo é o investimento do total das quotas da sociedade Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos
Ltda., que por sua vez, passou a ser controladora de 100% da PMD Laboratório de Toxicologia Ltda. Conforme
estabelecido na cláusula 4.1 do Termo de Fechamento e Primeiro Aditivo ao Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças acima, a Companhia assumiu o controle das empresas adquiridas em 1º de janeiro de
2019. O valor da transação foi de R$45,2 milhões que será pago da seguinte forma: R$22.6 milhões pagos à vista
na data do fechamento, dos quais R$12,0 milhões serão deduzidos e depositados em uma conta garantia com o
objetivo de cobrir eventuais indenizações devidas pelos vendedores, R$11,3 milhões a serem pagos ao final de
12 meses contados da data do fechamento, dos quais R$6,0 milhões também serão deduzidos e depositados em
uma conta garantia com o objetivo supramencionado, e R$11,3 milhões a serem pagos ao final de 24 meses
contados da data do fechamento. Todos os valores estão sujeitos à correção pelo índice de 90% da taxa CDI
acumulada no respectivo período da data da assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças, datado em 07 de julho de 2018 até a efetiva liquidação. Os instrumentos contratuais celebrados pelas
partes permitem que a Companhia adquira a totalidade do capital social da Sansão Holding S.A., até o quarto
ano da conclusão da aquisição.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2018, foi aprovada a incorporação da
empresa Pra Você – Centro de Especialidades Médicas S.A, subsidiária integral da Companhia, nos termos do
Protocolo e Justificação de Incorporação com versão da totalidade dos ativos, dos passivos e do patrimônio para
a Companhia. Tal incorporação se justifica pelo fato de atender às diretrizes estratégicas da Sociedade com a
consolidação das suas atividades e patrimônios, bem como simplificação da estrutura organizacional e societária,
propiciando, assim, uma redução dos seus custos administrativos e operacionais, além de integração dos
negócios e na geração de sinergias daí decorrentes.

(c)

eventos ou operações não usuais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou operações não usuais.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia durante os exercícios sociais de 2018,
2017 e 2016.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia durante os exercícios sociais de 2018,
2017 e 2016.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, os relatórios da
PricewaterhouseCoopers Auditores foram emitidos sem quaisquer ênfases e/ou ressalvas em 15 de março de
2019, 22 de março de 2018 e 27 de março de 2017, respectivamente.
A Diretoria da Companhia concorda com a opinião expressa nos relatórios dos auditores independentes relativas
às demonstrações financeiras referentes aos últimos três exercícios sociais.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e apresentadas de acordo com os
Padrões Internacionais do Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil (“BRGAAP”), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelas
disposições contidas na Lei de Sociedades por Ações.
Nas demonstrações financeiras consolidadas, as aquisições de negócios são contabilizadas pelo método de
aquisição. A contrapartida transferida em uma combinação de negócios é mensurada pelo valor justo, que é
calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela Companhia, dos passivos incorridos na data
de aquisição e devidos aos então acionistas controladores da adquirida e das participações emitidas em troca do
controle da adquirida.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e suas
controladas. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e
operacionais de uma investida para auferir benefícios de suas atividades e está exposta ou tem direitos a retornos
variáveis decorrentes de seus investimentos com as investidas.
Como prática usual e normal na elaboração de nossas demonstrações financeiras a Administração faz uso de
determinadas estimativas e julgamentos para definição de valores a serem registrados contabilmente. Os critérios
observados para elaboração das estimativas contábeis são revisados pelo menos uma vez por ano. As principais
contas e ou grupo de contas sujeitas a estimativas e julgamentos são:
(i)

provisão para riscos fiscais, trabalhistas e previdenciários

A Administração avalia as contingências passivas existentes cujo prognóstico de perda seja provável para a
Companhia e estima valores para desembolso e liquidação de causas. Esta avaliação é feita pela Administração
anualmente em conjunto com seus assessores jurídicos internos e externos e revisada a cada balanço trimestral.
(ii)

provisões para perdas sobre contas a receber
(a) Créditos de liquidação duvidosa: a é constituída para os títulos vencidos acima de 120 dias e a
Administração entende que esse critério é razoável para cobrir os riscos de inadimplência de clientes.
(b) Glosas: como parte da nossa operação a receita de prestação de serviços fica sujeita a análises dos
nossos clientes, principalmente planos de saúde conveniados, podendo haver discordância de alguns itens
faturados. A Administração efetua essas análises e as provisões sobre glosas são estimadas quando se
entende não haver perspectivas de recuperação dos valores a receber na data das demonstrações
financeiras. A receita somente é reconhecida quando da efetivação dos serviços prestados e não recair
dúvidas sobre a sua realização e conversão em caixa.

(iii)
redução ao valor recuperável dos ativos (impairment) e definição de vida útil dos ativos
imobilizados
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A Companhia revisa anualmente a vida útil e o valor residual estimado dos bens relevantes do ativo imobilizado
e intangível com vida útil definida, sendo que as taxas de depreciação e amortização atualmente utilizadas são
julgadas representativas das vidas úteis dos mesmos.
(iv)

imposto de renda e contribuição social diferidos ativos

São estimados e reconhecidos até o limite dos lucros tributáveis futuros. A realização desse ativo dependerá do
grau de êxito nos planos de lucratividade futura da Companhia.
(v)

instrumentos financeiros e derivativos (SWAP)

As notas explicativas das nossas demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 oferecem
informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas na determinação do valor justo dos instrumentos
financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração acredita que as técnicas
de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a determinação do valor justo dos
instrumentos financeiros.
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10.6 - Itens relevantes comparados com os não evidenciados nas demonstrações
financeiras
A Companhia entende que não existem itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
apresentadas.
(a)
ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items)
(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Contratos de locação: A Companhia aluga diversos imóveis relacionados às suas unidades de atendimentos,
postos de coletas e unidades administrativas. Os contratos de aluguéis são, em geral, renováveis no término do
exercício e sofrem correção anual com base no IGP-M.
Os montantes estimados a serem pagos para os próximos 5 anos dos aluguéis contratados até 31 de dezembro
de 2018 são como segue:
Cronograma de
pagamento
2019
2020
2021
2022

39.647
37.206
37.145
35.433

2023

35.549
184.980

Contratos de manutenção de máquinas: no curso normal das operações, a empresa tem por prática manter
contratos de aluguéis e manutenção de equipamentos de alta tecnologia para uso na prestação de serviços.
Alguns contratos são por prazo indeterminado, não sendo, por isso, possível estabelecer o montante total de
desembolsos futuros.
Os montantes estimados a serem pagos para os próximos 5 anos dos contratos manutenção de máquinas
contratados até 31 de dezembro de 2018 são como segue:
Cronograma de
pagamento
2019

50.063

2020

46.291

2021

40.038

2022

39.961

2023

39.241
215.594
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Contratos de locação de veículos: a Companhia aluga veículos para toda sua frota. Os contratos são assinados
para períodos não superiores a 36 meses de modo a permitir a renegociação dos valores cobrados pelas
locadoras. Atualmente, a Sociedade possui contratos assinados com dois grandes fornecedores.
Os contratos de locação de veículos são cobrados com base em uma tabela fixa mais custos variáveis
decorrentes de excesso de quilometragem. A correção dos valores acontece no momento da renegociação do
contrato.
Os montantes de locação de veículos contratados até 31 de dezembro de 2018 são como segue:
Cronograma de
pagamento
2019

4.094

2020

4.094

2021

4.088
12.276

(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos
Não existem carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não existem contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços.
(iv)

contratos de construção não terminada

Não existem contratos de construção não terminada.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não existem contratos de recebimentos futuros de financiamentos.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que não tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras
da Companhia.
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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 do emissor
Não aplicável.
(b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas, despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia que não
tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.
(c)
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens que alteram ou poderão alterar as receitas, despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia que não
tenham sido evidenciados nas demonstrações financeiras.
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10.8 - Plano de negócios
(a)

investimentos

(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
A Companhia, desde sua fundação em 1977, vem investindo significativamente em crescimento orgânico e mais
recentemente (a partir de 2012) por meio de aquisições. Os principais investimentos são direcionados ao ativo
imobilizado para consecução dos nossos objetivos sociais de prestação de serviços de análises clinicas e
diagnósticos por imagens e também para dar suporte ao nosso crescimento orgânico e por aquisições.
Máquinas e equipamentos para análises clínicas, diagnósticos por imagem e de outras especialidades e
Benfeitorias e Instalações em Imóveis de terceiros, locais onde funcionam nossas lojas de atendimento foram os
investimentos mais relevante com os que fizemos nos últimos anos representando cerca de 78% do nosso ativo
imobilizado.
Para 2019, a Companhia estima investir em CAPEX os montantes abaixo:
CAPEX
Projetos de manutenção

R$
milhões
23,0

Projetos de expansão

40,3

Projetos de TI

19,1

Projeto Enterprise

8,0

(i) Total CAPEX

90,4

(ii) Aquisição de ações da
Companhia

6,0

(i + ii) Total Investimentos
96,4
Nota 1: Os Projetos de Expansão incluem sobretudo abertura e reposicionamento de unidades e aquisição de
equipamentos para as áreas produtivas.
Nota 2: O Projeto Enterprise trata-se de um plano de investimentos da Companhia, visando (i) atualizar as
plataformas tecnológicas utilizadas nas plantas produtivas da Companhia, (ii) implementar mudanças no modelo
de produção, algumas ainda inéditas no Brasil no segmento de medicina diagnóstica, e (iii) renegociar as
condições comerciais até então vigentes nos contratos de fornecimento de materiais, manutenção e aluguel de
equipamentos.
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(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos da companhia serão financiados por meio da geração de caixa da própria Companhia, com
empréstimos, financiamentos e emissão de valores mobiliários.
A Companhia ainda poderá avaliar alternativas complementares de fontes de financiamento por meio da
contratação de empréstimos bancários, financiamentos e do acesso aos mercados de capitais.
(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia não está realizando nenhum desinvestimento e não planeja que sejam realizados qualquer tipo de
desinvestimentos.
(b)
aquisições já divulgadas de ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva
da Companhia
Não aplicável, uma vez que não há aquisições realizadas que não tenham sido divulgadas pela Companhia.
(c)

novos produtos e serviços

(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, uma vez que atualmente não há pesquisas em andamento realizadas pela Companhia que já
tenham sido divulgadas.
(ii)
montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram gastos R$2,8 milhões na pesquisa e no
desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável, uma vez que atualmente não há projetos realizadas pela Companhia que já tenham sido
divulgadas.
(iv)

montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram gastos R$2,8 milhões na pesquisa e no
desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Os diretores acreditam que todas as informações relevantes que possam influenciar de maneira relevante no
desempenho operacional da Companhia já foram descritos nos itens 10.1 a 10.8 acima.
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ANEXO II – Destinação do Lucro Líquido
PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - ANEXO 9‐1‐II À INSTRUÇÃO 481
1. Lucro líquido do exercício
O lucro líquido da Companhia no exercício social de 2018 totalizou R$123.123.990,23 (cento e vinte e três
milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e noventa reais e vinte e três centavos), uma redução de 5%
comparado com o lucro líquido apurado no exercício social de 2017, que totalizou R$129.535.175,09 (cento e
vinte e nove milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e nove centavos). Apesar do
aumento do volume de exames processados em 2018, a redução do lucro líquido foi ocasionada, sobretudo, pela
diminuição do ticket médio para clientes do Lab-to-Lab presenciada ao longo do primeiro semestre do ano de
2018. Maiores detalhes sobre o desempenho da Companhia podem ser encontrados no Anexo I à presente
Proposta da Administração.
2. Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre
capital próprio já declarados.
O Conselho de Administração da Companhia declarou, em reunões realizadas em 07 de maio de 2018, 18 de
junho de 2018, 17 de setembro de 2018 e 03 de dezembro de 2018, juros sobre capital próprio à conta do lucro
acumulado do exercício de 2018, conforme descrito no quadro abaixo:
R$
Juros sobre capital próprio (“JCP”)

38.235.539,45

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o JCP

4.763.979,74

(=) JCP líquido de IRRF

33.471.559,71

JCP líquido de IRRF, por ação.

0,25704093

A proposta da Administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos obrigatórios e
que sejam distribuídos aos acionistas, a títulos de dividendos o valor complementar de R$ 20.151.188,63 (vinte
milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), equivalentes a R$
0,154808353 por ação ordinária de emissão da Companhia. Desse modo, o valor total distribuído aos acionistas,
considerando o valor líquido do JCP, e os dividendos a serem declarados, em conformidade com a proposta da
administração é de R$53.622.748,34 (cinquenta e três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta
e quatro reais e trinta e quatro centavos), ou R$ 0,411849285 por ação.
3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Considerando a distribuição descrita acima, conforme proposta pela Administração, o montante total distribuído
a título de dividendos, acrescido do valor líquido pago a título de JCP, relativos ao resultado do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 corresponde a 45,8% do lucro líquido da Companhia no referido exercício.
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4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de
exercícios anteriores.
Não houve distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores.
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.

Em 15 de março de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de distribuição de
dividendos no valor de R$ 20.151.188,63 (vinte milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e oito reais
e sessenta e três centavos), equivalentes a R$ 0,154808353 por ação ordinária de emissão da Companhia,
relativos ao exercício de 2018.
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 haverá atualização monetária ou juros sobre os dividendos.
d.

Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para
identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento

Farão jus ao recebimento de dividendos os acionistas detentores de ações da Companhia na data base de 30 de
abril de 2018.
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros
apurados em balanços semestrais ou em períodos menores:
a.

Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados

Conforme disposto no item 2 supra, foram declarados, juros sobre capital próprio à conta do lucro acumulado do
exercício de 2018, conforme deliberados nas reuniões do Conselho de Administração da Companhia
respectivamente realizadas em 07 de maio de 2018, 18 de junho de 2018, 17 de setembro de 2018 e 03 de
dezembro de 2018, no valor total bruto de R$38.235.539,45 (trinta e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil,
quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), observado que o referido valor acima, líquido de
imposto de renda retido na fonte, correspondente a R$33.471.559,71 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta
e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), representa 28,62% do lucro líquido do
exercício.
b.

Informar a data dos respectivos pagamentos

Os juros sobre capital próprio mencionados no item “a” acima declarados (i) pelo Conselho de Administração em
07 de maio de 2018 foram pagos aos acionistas da Companhia em 30 de maio de 2018, (ii) pelo Conselho de
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Administração em 18 de junho de 2018 foram pagos aos acionistas da Companhia em 31 de julho de 2018; (iii)
pelo Conselho de Administração em 17 de setembro de 2018 foram pagos aos acionistas da Companhia em 31
de outubro de 2018; e (iv) pelo Conselho de Administração em 03 de dezembro de 2018 foram pagos aos
acionistas da Companhia em 27 de dezembro de 2018.
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:

Lucro Líquido (R$) /ação ordinária*

2018

2017

20163

R$0,945070204

R$0,997054979

R$22,95

*A Companhia efetua o cálculo do lucro por ação, utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação durante o
período correspondente ao resultado, conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33). O cálculo do lucro por ação não considera as
ações mantidas em tesouraria pela Companhia.

b.

Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores:

Dividendo e Juros sobre Capital
Próprio (R$) /ação ordinária

2018

2017

20164

R$0,29362589

R$0,263712809

R$0,74567982

8. Destinação de lucros à reserva legal
a.

Identificar o montante destinado à reserva legal

Em 15 de março de 2019, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a proposta de destinação de R$
6.156.199,51 (seis milhões, cento e quinquenta e seis mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e hum
centavos) ou 5% do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, para constituição de
reserva legal.
b.

Detalhar a forma de cálculo da reserva legal

Cálculo da reserva legal referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018:

3

O Lucro por Ação foi calculado utilizando-se a quantidade de ações existente em 31 de dezembro de 2016, ou seja, antes do desdobramento
de ações da Companhia aprovado em 18 de janeiro de 2017, à razão de 1:33,33333333, pelo qual o capital social da Companhia passou a
ser dividido emr 121.122.166 (cento e vinte e um milhões, cento e vinte duas mil, cento e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. Caso o cálculo tivesse sido feito utilizando-se a quantidade de ações após o desdobramento, o lucro por ação seria
equivalente a R$ 0,84880021 por ação.
4
Considera (i) desdobramento das ações da Companhia aprovado em 18 de janeiro de 2017, à razão de 1:33,33333333, pelo qual o capital
social da Companhia passou a ser dividido em 121.122.166 (cento e vinte e um milhões, cento e vinte duas mil, cento e sessenta e seis)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (ii) as 9.856.428 novas ações emitidas na ocasião da oferta pública primária de ações.
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2018
Lucro líquido do exercício
Reserva legal (5%)
Lucro líquido do exercício ajustado

(em R$)
R$123.123.990,23
R$ 6.156.199,51
R$ 116.967.790,72

A reserva legal é constituída conforme determina a legislação societária, com a destinação de 5% do lucro líquido
do exercício, limitada a: (i) 20% do capital social realizado, ou (ii) quando o saldo dessa reserva somado ao
montante das reservas de capital atingir 30% do capital social realizado, nos termos do artigo 193, caput e inciso
1º, da Lei das Sociedades Anônimas.
9. Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos
Não aplicável. A Companhia possui somente ações ordinárias.
10. Em relação ao dividendo obrigatório:
a.

Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto

De acordo com o Estatuto Social da Companhia e com a Lei das Sociedades por Ações, aos acionistas é
assegurado o direito ao recebimento de um dividendo mínimo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido do
exercício, diminuídos ou acrescidos os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição da 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.
b.

Informar se ele está sendo pago integralmente

A Administração propõe a ratificação e imputação ao dividendo obrigatório dos montantes distribuídos a título de
juros sobre o capital próprio sobre o lucro acumulado do exercício, declarados nas reuniões do Conselho de
Administração da Companhia realizadas 07 de maio de 2018, 18 de junho de 2018, 17 de setembro de 2018 e
03 de dezembro de 2018, no valor total bruto de R$38.235.539,45 (trinta e oito milhões, duzentos e trinta e cinco
mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), observado que o referido valor acima, líquido
de imposto de renda retido na fonte, corresponde a R$33.471.559,71 (trinta e três milhões, quatrocentos e setenta
e um mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), que representa 28,62% do lucro líquido
do exercício.
A proposta da administração é que o valor líquido do JCP seja imputado aos dividendos mínimos obrigatórios, e
que sejam distribuídos aos acionistas, a títulos de dividendos, o valor complementar de R$ 20.151.188,63 (vinte
milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), pagando-se
integralmente os dividendos mínimos obrigatórios.
c.
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Informar o montante eventualmente retido

Não houve retenção do dividendo mínimo obrigatório.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia:
Não aplicável. Não foi proposta retenção do dividendo mínimo obrigatório.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências:
Não aplicável. Não foi proposta destinação para reserva de contingências.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar:
Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a reserva de lucros a realizar.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias:
a.

Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva

Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a Reserva de Expansão da Companhia.
b.

Identificar o montante destinado à reserva

Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a Reserva de Expansão da Companhia.
c.

Descrever como o montante foi calculado

Não aplicável. Não foi proposta destinação de resultado para a Reserva de Expansão da Companhia.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a.

Identificar o montante da retenção

Foi proposta retenção no valor de R$58.581.062,64 (cinquenta o oito milhões, quinhentos e oitenta e um mil,
sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) para fazer frente a investimentos previstos em orçamento de
capital.
b.

Fornecer cópia do orçamento de capital

O orçamento de capital Constitui o Anexo II-A desta proposta da Administração.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a.

Informar o montante destinado a reserva

Não aplicável. Não há proposta de destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.
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b.

Explicar a natureza da destinação

Não aplicável. Não há proposta de destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.
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ANEXO II (A) - Orçamento de Capital
O Prazo de duração do Orçamento de Capital, caso seja aprovado, será até o encerramento do exercício de
2019.
Investimentos por Natureza
CAPEX:
Projetos de Manutenção
Projetos de Expansão
Projetos de TI
Projeto Enterprise

23.032
40.310
19.056
8.000

Total CAPEX

90.397

Aquisição de ações da Companhia

6.000

Total

96.397

Nota 1: Os Projetos de Expansão incluem sobretudo abertura e reposicionamento de unidades e aquisição de equipamentos
para as áreas produtivas.
Nota 2: O Projeto Enterprise trata-se de um plano de investimentos da Companhia, visando (i) atualizar as plataformas
tecnológicas utilizadas nas plantas produtivas da Companhia, (ii) implementar mudanças no modelo de produção, algumas
ainda inéditas no Brasil no segmento de medicina diagnóstica, e (iii) renegociar as condições comerciais até então vigentes
nos contratos de fornecimento de materiais, manutenção e aluguel de equipamentos.

A Administração pretende utilizar os recursos do caixa próprio da Companhia para suportar os investimentos
relativos à diferença de R$ 37.816 milhões entre o valor dos investimentos de R$ 96.397 milhões descritos na
tabela acima e o saldo a destinar de R$ 58.581 milhões descritos na seção 2.1(c) do Capítulo III desta Proposta
da Administração.
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ANEXO III - Proposta de Remuneração dos Administradores
A Administração propõe que seja aprovada a proposta de remuneração global anual da Administração para o
exercício social de 2019, no valor de até (i) R$13.912.555,95 (treze milhões, novecentos e doze mil, quinhentos
e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), caso o Conselho Fiscal não seja instalado na AGO; ou
(ii) R$14.358.597,39 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e
trinta e nove centavos), em caso de instalação do Conselho Fiscal na AGO.
a)

Período a que se refere a presente proposta de remuneração:
A proposta da Administração se refere ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2019, qual seja, o exercício social corrente.

b)

Comentários sobre (i) os valores aprovados para o exercício social encerrado em 2018 e (ii) os
valores referentes à remuneração dos Administradores efetivamente realizados, incluindo
eventuais diferenças entre as informações descritas nos itens (i) e (ii):
O valor da remuneração global dos administradores aprovado pela Companhia para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de até R$13.518.044,26 (treza milhões, quinhentos e dezoito
mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).
O valor efetivamente realizado referente à remuneração dos administradores para o exercício social de
2018 foi de R$11.823.820,99 (onze milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte reais e noventa
e nove centavos). A diferença identificada, no valor de R$1.694.223,27 (um milhão, seiscentos e noventa
e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) quando comparados o valor da
remuneração global dos administradores para o exercício de 2018 aprovado pelos acionistas e o valor
efetivamente realizado para o referido exercício, se deu principalmente em função do pagamento a menor
da remuneração variável prevista para a Diretoria Estatutária, por conta do não atingimento de metas.

c) Comentários sobre eventuais diferenças entre os valores da proposta atual e da proposta anterior
e os constantes do item 13 do Formulário de Referência da companhia, esclarecendo, por exemplo,
se são decorrentes da não correspondência entre o período coberto pelas propostas (letra “a”) e o
período coberto pelo Formulário de Referência (exercício social).
O valor da remuneração global dos administradores proposto pela Administração da Companhia para o
exercício social de 2018 foi de até R$13.518.044,26 (treza milhões, quinhentos e dezoito mil e quarenta e
quatro reais e vinte e seis centavos), enquanto o valor da remuneração global dos administradores proposto
pela Administração da Companhia para o exercício social de 2019 é de até (i) R$13.912.555,95 (treze
milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), caso o
Conselho Fiscal não seja instalado na AGO; ou (ii) R$14.358.597,39 (quatorze milhões, trezentos e
cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), em caso de instalação do
Conselho Fiscal na AGO.
As principais alterações ocorreram em virtude de ajuste da remuneração correspondente a salário, prólabore e remuneração vairável para a Diretoria Estatutária. Além disso, foi proposto um limite de
remuneração alternativo aplicável apenas na hipótese de ser instalado o Conselho Fiscal a pedido dos
acionistas na AGO.
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Para fins de maior detalhamento, segue abaixo quadro comparativo entre (i) os valores constantes do Formulário de Referência como estimados para o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e (ii) os valores constantes da Proposta de Administração apresentada em 2019:
Conselho de Administração
Proposta Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria Estatutária

Total

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Nº total de membros

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

10,00

10,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

10,00

10,00

R$ 1.440.000,00

R$ 1.440.000,00

R$ 5.875.860,00

R$ 6.195.020,00

-

-

R$ 7.315.860,00

R$ 7.635.020,00

(ii) Benefícios direto e indireto

-

-

R$ 502.434,00

R$ 532.503,48

-

-

R$ 502.434,00

R$ 532.503,48

(iii) Participações em comitês

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 288.000,00

R$ 288.000,00

R$ 1.175.172,00

R$ 1.239.004,00

-

-

R$ 1.463.172,00

R$ 1.527.004,00

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore

(iv) Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Remuneração variável:
(i) Bônus

-

-

R$ 2.030.481,88

R$ 2.229.234,98

-

-

R$ 2.030.481,88

R$ 2.229.234,98

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

-

-

-

-

(v) Outros

-

-

R$ 406.096,38

R$ 445.847,00

-

-

R$ 406.096,38

R$ 445.847,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Outros benefícios/remunerações:
(i) Pós-emprego

-

-

-

-

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo

-

-

-

-

-

-

-

-

(iii) Baseada em ações,
incluindo opções

-

-

R$ 1.800.000,00

R$ 1.542.946,49

-

-

R$ 1.800.000,00

R$ 1.542.946,49

R$ 1.728.000,00

R$ 1.728.000,00

R$ 11.790.044,26

R$ 12.184.555,95

-

-

R$ 13.518.044,26

R$ 13.912.555,95

Total da remuneração
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As alterações acima descritas decorreram principalmente dos motivos acima expostos, não estando
relacionadas à não correspondência entre o período coberto pelas propostas de administração e o período
coberto pelo Formulário de Referência, visto que ambos consideram o mesmo período para fins de divulgação
e estimativa do valor global da remuneração dos Administradores, qual seja, o exercício social com início em
1º de janeiro e encerramento em 31 de dezembro.
Segue abaixo o Anexo III (A) contemplando as informações relativas à remuneração dos administradores da
Companhia nos últimos exercícios sociais e à previsão acima mencionada para o exercício social corrente, nos
termos da Instrução CVM 480 e do inciso II do Artigo 12 da Instrução CVM 481.
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ANEXO III (A) - Remuneração dos Administradores – Item 13 do Formulário de Referência

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária.
(a)

objetivos da política ou prática de remuneração

A Companhia não possui uma política de remuneração aprovada formalmente pelos órgãos da Companhia. No
entanto, a Companhia adota uma política de remuneração aplicável à Diretoria estatutária da Companhia, cujo
objetivo é fornecer uma contraprestação aos executivos pelos serviços prestados e mantê-los motivados para
alcançar os objetivos da Companhia.
Com esse fim, nossa política de remuneração busca incentivar, reter e atrair profissionais qualificados,
promovendo o desenvolvimento e o crescimento da Companhia de maneira alinhada com os seus objetivos
estratégicos.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia recebem valores mensais fixos, dada a natureza
de suas atividades.
A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente e o referido órgão foi instalado em
abril de 2018 com prazo de funcionamento até abril de 2019.
(b)

composição da remuneração

(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles


Conselho de Administração

Remuneração Fixa: os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa composta
de pró-labore, não fazendo jus a remuneração variável. A definição dos valores está alinhada com a prática de
mercado e busca remunerar os serviços dos conselheiros de acordo com sua dedicação e conforme escopo
de responsabilidade atribuído a cada membro.
Benefícios: os membros do Conselho de Administração recebem apenas remuneração fixa composta de prólabore, não fazendo jus a remuneração variável e benefícios.


Diretores Estatutários

Remuneração Fixa: a remuneração fixa dos diretores estatutários da Companhia é composta pelo pagamento
de remuneração fixa mensal, que tem por objetivo remunerar o serviço prestado por cada profissional de acordo
com suas atribuições e responsabilidades;
Remuneração Variável: consiste no pagamento de bônus, podendo variar de 0 até 5,04 vezes o valor do
salário fixo mensal, pago mediante alcance de metas individuais e corporativas. O programa de bônus tem por
objetivo premiar o profissional pelo desempenho na gestão da Companhia, bem como reter os profissionais
que proporcionam tais resultados.
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Anualmente, quando da recomendação dos montantes globais da remuneração dos administradores da
Companhia a serem submetidos à aprovação da Assembleia Geral, os membros do Conselho de Administração
envidam todos os esforços para que a remuneração variável paga no âmbito do programa de bonificação esteja
sempre em observância das disposições legais aplicáveis.
Adicionalmente, a Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 01 de dezembro de
2017, seu novo plano de remuneração em ações (“Plano”), administrado e gerenciado pelo Conselho de
Administração da Companhia, que aprovou em 03 de janeiro de 2018 o 1º programa de incentivo e retenção
baseado em ações (“1º Programa”). Em atendimento à orientação da CVM, nos termos da Instrução CVM 480
e do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº002/2018, a Companhia prestará, neste item, as informações abaixo.
O Plano tem como principais objetivos: (a) estimular a expansão e o êxito da Companhia; (b) alinhar os
interesses dos acionistas da Companhia aos dos colaboradores e executivos; e (c) compartilhar riscos e ganhos
de forma equitativa entre os acionistas, os colaboradores e executivos da Companhia; e (d) incentivar e reter
colaboradores executivos da Companhia.
O 1º Programa possui vigência até 14 março de 2027 e estabeleceu como beneficiários os diretores estatutários
da Companhia, os quais poderão receber até 2.422.443 (dois milhões quatrocentos e vinte e dois mil
quatrocentos e quarenta e três), desde que cumpridas as metas estabelecidas no 1º Programa.
Benefícios: são concedidos aos Diretores os seguintes benefícios: Assistência Médica, Odontológica, Seguro
de Vida, Previdência Privada, Vale Alimentação, Veículo para desempenho das funções e auxílio Combustível.
Para maiores informações sobre os benefícios oferecidos pela Companhia, vide item 14.3 (b) do Formulário de
Referência da Companhia.


Conselho Fiscal

Remuneração Fixa: os membros do Conselho Fiscal recebem apenas remuneração fixa composta de prólabore, não fazendo jus a remuneração variável.
Benefícios: os membros do Conselho Fiscal recebem apenas remuneração fixa composta de pró-labore, não
fazendo jus a remuneração variável e benefícios.
(ii)

a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total para os 3 últimos
exercícios sociais:
Em 2018, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
Exercício social findo em 31
de dezembro de 2018
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Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Salário Base

83,33%

60,92%

83,33%

Remuneração Variável

0,00%

20,06%

0,00%

Benefícios direto e indireto

0,00%

5,19%

0,00%

Outros

16,67%

13,83%

16,67%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

Em 2017, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
Exercício social findo em 31
de dezembro de 2017

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Salário Base

82,09%

24,20%

0,00%

Remuneração Variável

0,00%

50,05%

0,00%

Benefícios direto e indireto

1,49%

1,39%

0,00%

Outros

16,42%

24,36%

0,00%

Total

100,00%

100,00%

0,00%

Em 2016, a proporção de cada elemento na remuneração global dos administradores foi:
Exercício social findo em 31
de dezembro de 2016

(iii)

Conselho de
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Salário Base

71,32%

47,52%

0,00%

Remuneração Variável

0,00%

31,45%

0,00%

Benefícios direto e indireto

14,41%

3,94%

0,00%

Outros

14,26%

17,08%

0,00%

Total

100,00%

100,00%

0,00%

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

O valor da remuneração é calculado de acordo com pesquisas de práticas de mercado.
Os diretores estatutários, possuem modalidade de contrato como estatutários, não sendo celetistas, e têm sua
remuneração reajustada a cada aniversário anual de acordo com indicador de inflação definido em contrato.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

O objetivo da política adotada é remunerar os profissionais da Companhia de acordo com as práticas de
mercado, responsabilidades dos seus respectivos cargos, desempenho, metas alcançadas e nível de
competitividade.
(v)

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

Não há conselheiros e/ou diretores estatutários que não sejam remunerados.
(c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração
O pró-labore mensal não está baseado em desempenho pessoal do administrador, mas sim em práticas de
mercado. Apenas a remuneração variável referente ao bônus é baseada em desempenho. Por ocuparem
cargos diretivos, cuja responsabilidade e desempenho refletem substancialmente no resultado da Companhia,
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o bônus desses administradores está atrelado, principalmente, às metas da Companhia, conforme definidas
nos indicadores de desempenho.
As metas corporativas são aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração, sendo que para 2018 foram
aprovadas as seguintes metas: Fator Corporativo, Fator Negócio Apoio, Fator Negócio Lojas, Fator Negócio
Controlada, Objetivos Individuais e Avaliação de Desempenho.
(d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

O pagamento do bônus à Diretoria é apurado anualmente dos resultados conforme metas estabelecidas,
observado que o pagamento do bônus é vinculado ao atingimento das metas anuais, apuradas no início do ano
subsequente, em relação ao exercício encerrado.
(e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio
e longo prazo
O pagamento de bônus oferecido pela Companhia é baseado em metas pessoais e corporativas, estabelecendo
incentivos de curto, médio e longo prazo aos membros da Diretoria. Desta forma, os interesses dos diretores
são atrelados aos da Companhia, pois seus esforços para que a Companhia atinja bons resultados são
devidamente recompensados, na proporção de tais resultados e considerando o cargo ocupado por cada
membro da Diretoria.
Adicionalmente, a Companhia aprovou o Plano e o 1º Programa. Para mais informações, ver item 13.4 abaixo.
Em 11 de setembro de 2018, foram transferidas 190.018 ações aos beneficiários no âmbito do Plano, como
parte da remuneração variável.
(f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Nos anos anteriores, parte da remuneração recebida pelos diretores estatutários da Companhia era suportada
por sociedades controladas da Companhia. Nos exercícios de 2018 e 2017, a remuneração dos diretores
estatutários foi integralmente suportada pela Companhia. Para o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016, o valor total de remuneração dos diretores estatutários percebido por sociedades controladas da
Companhia foi no montante de R$150.571,05.
Para mais informações, veja o item 13.4 deste Formulário de Referência.
(g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável.
(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
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A companhia não possui órgãos e/ou comitês que participem do processo decisório sobre remuneração
individual dos administradores, que são definidas diretamente pelo Conselho de Administração da Companhia.
(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
Periodicamente, o departamento de recursos humanos contrata uma consultoria especializada para analisar as
práticas de remuneração individualizada dos administradores da Companhia.
(iii)
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política
de remuneração do emissor.
A avaliação é realizada anualmente, com base na no parecer apresentado por consultoria especializada, ou
com base em análise das condições de mercado, realizada diretamente pelo Conselho de Administração da
Companhia.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

(a)

31/12/2019 - Previsto
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

-

10,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

-

10,00

R$ 1.440.000,00

R$ 6.195.020,00

-

R$ 7.635.020,00

(ii) Benefícios direto e indireto

-

R$ 532.503,48

-

R$ 532.503,48

(iii) Participações em comitês

-

-

-

-

R$ 288.000,00

R$ 1.239.004,00

-

R$ 1.527.004,00

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore

(iv) Outros
Descrição de outras remunerações
fixas

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Remuneração variável:
(i) Bônus

-

R$ 2.229.234,98

-

R$ 2.229.234,98

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

(v) Outros

-

R$ 445.847,00

-

R$ 445.847,00

Descrição de outras remunerações
variáveis

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Outros benefícios/remunerações:
(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo

-

-

-

-

-

R$ 1.542.946,49

-

R$ 1.542.946,49

R$ 1.728.000,00

R$ 12.184.555,95

-

R$ 13.912.555,95

(iii) Baseada em ações, incluindo
opções
Total da remuneração

Observação: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP
003/19.

(b)

31/12/2018 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

1,75

11,75

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

1,75

11,75

R$ 1.440.000,00

R$ 5.975.346,00

R$ 240.000,00

R$ 7.655.346,00

(ii) Benefícios direto e indireto

-

R$ 508.926,40

-

R$ 508.926,40

(iii) Participações em comitês

-

-

-

-

R$ 288.000,00

R$ 1.203.181,00

R$ 48.000,00

R$ 1.539.181,00

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore

(iv) Outros
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Descrição de outras remunerações
fixas

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Remuneração variável:
(i) Bônus

-

R$ 765.187,28

-

R$ 765.187,28

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

(v) Outros

-

R$ 153.037,46

-

R$ 153.037,46

Descrição de outras remunerações
variáveis

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Outros benefícios/remunerações:
(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo

-

-

-

-

-

R$ 1.202.142,86

-

R$ 1.202.142,86

R$ 1.728.000,00

R$ 9.807.821,00

R$ 288.000,00

R$ 11.823.821,00

(iii) Baseada em ações, incluindo
opções
Total da remuneração

Observação: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP
003/19.

(c)

31/12/2017 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,92

5,00

0,00

9,92

Nº de membros remunerados

4,92

5,00

0,00

9,92

R$ 1.519.076,00

R$ 5.979.448,01

-

R$ 7.498.524,01

R$ 27.662,44

R$ 343.996,66

-

R$ 371.659,10

-

-

-

-

R$ 303.815,20

R$ 1.671.195,28

-

R$ 1.975.010,48

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore
(ii) Benefícios direto e indireto
(iii) Participações em comitês
(iv) Outros
Descrição de outras remunerações
fixas

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Remuneração variável:
(i) Bônus

-

R$ 12.365.772,22

-

R$ 12.365.772,22

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

(v) Outros

-

R$ 4.348.170,63

-

R$ 4.348.170,63

Descrição de outras remunerações
variáveis

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Outros benefícios/remunerações:
(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo

-

-

-

-

-

-

-

R$ 0,00

(iii) Baseada em ações, incluindo
opções

70

Total da remuneração

R$ 1.850.553,64

R$ 24.708.582,80

R$ 0,00

R$ 26.559.136,44

Observação: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP
003/19.

(c)

31/12/2016 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

5,00

-

8,00

Nº de membros remunerados

3,00

5,00

-

8,00

(i) Salário ou pró-labore

R$ 420.864,00

R$ 3.436.792,85

-

R$ 3.857.656,85

(ii) Benefícios direto e indireto

R$ 85.035,39

R$ 285.238,07

-

R$ 370.273,46

(iii) Participações em comitês

-

-

-

-

R$ 84.172,80

R$ 1.235.382,68

-

R$ 1.319.555,48

Remuneração fixa anual:

(iv) Outros
Descrição de outras remunerações
fixas

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Remuneração variável:
(i) Bônus

-

-

-

-

(ii) Participação de resultados

-

R$ 2.274.140,00

-

R$ 2.274.140,00

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

(v) Outros

-

-

-

-

Descrição de outras remunerações
variáveis

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia – INSS

Outros benefícios/remunerações:
(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 590.072,19

R$ 7.231.553,60

R$ 0,00

R$ 7.821.625,79

(iii) Baseada em ações, incluindo
opções
Total da remuneração

Observação: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP
003/19.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
(a)

31/12/2019 - Previsto
Conselho de
Administração
5,00
5,00

Diretoria
Estatutária
5,00
5,00

Conselho
Fiscal
-

10,00
10,00

-

R$ 2.675.081,98
R$ 1.910.772,84
-

-

R$ 2.675.081,98
R$ 1.910.772,84
-

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração
(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração
(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Previsto para o exercício corrente de 2019
Número total de membros
Número de membros remunerados

Total

Bônus:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração
(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração
(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas
(iv) Valor efetivamente reconhecido
Participação nos resultados:

(b)

31/12/2018 - Realizado

Previsto para o exercício de 2018
Número total de membros
Número de membros remunerados

Conselho de
Administração
5,00

Diretoria
Estatutária
5,00

Conselho
Fiscal
1,75

11,75

5,00

5,00

1,75

11,75

Total

Bônus:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 2.547.694,46

-

R$ 2.547.694,46

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 1.819.781,76

-

R$ 1.819.781,76

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

R$ 918.224,74

-

R$ 918.224,74

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

Participação nos resultados:

(c)

31/12/2017 - Realizado
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

4,92

5,00

0,00

9,92

Número de membros remunerados

0,00

5,00

0,00

5,00

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 17.931.574,22

-

R$ 17.931.574,22

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 1.218.946,85

-

R$ 1.218.946,85

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

R$ 16.713.942,85

-

R$ 16.713.942,85

Previsto para o exercício de 2017

Bônus:
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Participação nos resultados:
(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

(d)

31/12/2016 - Realizado
Conselho de
Administração
3,00

Diretoria
Estatutária
5,00

Conselho
Fiscal
0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

-

-

-

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

-

-

-

(i) Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

(ii) Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

R$ 4.469.442,00

-

R$ 4.469.442,00

(iii) Valor previsto no plano de remuneração – metas atingidas

-

R$ 1.489.814,00

-

R$ 1.489.814,00

(iv) Valor efetivamente reconhecido

-

R$ 2.274.140,00

-

R$ 2.274.140,00

Previsto para o exercício de 2016
Número total de membros
Número de membros remunerados

Total
8,00

Bônus:

Participação nos resultados:
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
A Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 01 de dezembro de 2017, a criação
do Plano de Remuneração Baseado em Ações.
(a)

termos e condições gerais

O Plano será administrado e gerenciado pelo Conselho de Administração da Companhia, que concederá ações
da Companhia em bonificação a colaboradores ou executivos da Companhia, de acordo com termos
específicos fixados em programas, aprovados pelo Conselho de Administração.
O Conselho de Administração, na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia,
terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano,
incluindo, mas sem limitação:


definição e/ou alteração das metas que conferirão aos Beneficiários o direito às Ações em Bonificação;



a criação e a aplicação de normas gerais relativas à transferência das Ações em Bonificação aos
Beneficiários nos termos do Plano;



a solução de dúvidas de interpretação do Plano;



a indicação dos Beneficiários e a estimativa individualizada de Ações em Bonificação a serem
conferidas a cada um dos Beneficiários, estabelecendo todas as condições das Ações em Bonificação
a serem concedidas, bem como a modificação de tais condições quando necessário ou conveniente;



aprovação do Contrato de Concessão das Ações em Bonificação para cada um dos Beneficiários,
observadas as determinações do Plano; e



sanar eventuais omissões existentes.

As ações em bonificação recebidas pelos beneficiários do Plano não poderão ser cedidas, transferidas e/ou
liquidadas, a qualquer título, pelo beneficiário no prazo de 2 (dois) anos contados a partir da data do seu
recebimento. Após este prazo de 2 (dois) anos, o beneficiário poderá, a cada período de 12 (doze) meses,
transferir, sob qualquer forma, no máximo 20% (vinte por cento) das ações recebidas.
Em 03 de janeiro de 2018, o Conselho de Administração aprovou o 1º Programa, no âmbito do Plano, o qual é
destinado aos diretores estatutários da Companhia, com vigência até 14 de março de 2027. Nos termos do 1º
Programa, serão transferidas aos diretores da Companhia até 2.422.443 (dois milhões quatrocentos e vinte e
dois mil quatrocentos e quarenta e três), equivalentes a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos por
cento) do capital social votante e total da Companhia, observadas as metas estipuladas no 1º Programa.
(b)

principais objetivos do plano

O Plano foi instituído pela Companhia com o objetivo de (a) estimular a expansão e o êxito da Companhia; (b)
alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos dos beneficiários; e (c) compartilhar riscos e ganhos de
forma equitativa entre os acionistas e os beneficiários.
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(c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano proporcionará benefícios aos beneficiários, designados pelo Conselho de Administração, e aos
acionistas da Companhia, que contarão com colaboradores incentivados a, cada vez mais, trabalhar de forma
a maximizar os resultados da Companhia.
(d)

como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

A elegibilidade para a outorga de opção de compra de ações decorre de uma avaliação qualitativa baseada no
desempenho dos beneficiários e dos resultados da Companhia, a critério do Conselho de Administração.
(e)
como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo
prazo
O Plano alinha os interesses de seus beneficiários e da Companhia, pois visa a valorização das ações da
Companhia, na medida em que, ao bonificar os beneficiários, mediante a entrega de ações da Companhia
estes são estimulados a alcançar um melhor desempenho individual, contribuindo para melhorar os resultados
da Companhia.
Os benefícios à Companhia decorrentes do estímulo dos beneficiários do Plano na melhora do desempenho e
valorização da Companhia podem ser percebidos a curto, médio e longo prazo.
(f)

número máximo de ações abrangidas

Poderão ser transferidas aos beneficiários nos termos do Plano até 2.422.443 (dois milhões quatrocentos e
vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três), equivalentes a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos
por cento) do capital social votante e total da Companhia. O número total de ações emitidas ou passíveis de
serem emitidas nos termos do Plano deverá estar sempre dentro do limite do capital autorizado da Companhia.
(g)

número máximo de opções a serem outorgadas

Não existe um limite máximo de ações a serem outorgadas, observado o limite de ações disponíveis para
transferência aos beneficiários, nos termos do item “f” acima.
(h)

condições de aquisição de ações

As ações em bonificação serão conferidas aos beneficiários em caráter gratuito, estando sujeitas a todas as
restrições e condições previstas no Plano, e respectivos programas, bem como nos contratos firmados entre a
Companhia e o beneficiário. Para fazer jus ao recebimento das ações em bonificação objeto do Plano, o
beneficiário deverá, em qualquer caso, (i) permanecer em regime de dedicação integral na administração ou
no quadro de empregados da Companhia; (ii) não praticar quaisquer atos prejudiciais ou lesivos aos interesses
da Companhia; e (iii) abster-se de constituir, dedicar-se ou participar, administrar, prestar consultoria e/ou
participar com participação relevante, direta ou indiretamente, de sociedades, ainda que potencialmente,
concorrentes da Companhia.
(i)

75

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável.

(j)

critérios para fixação do prazo de exercício

A transferência de ações aos beneficiários será realizada durante a vigência dos programas aprovados pelo
Conselho de Administração. Por não se tratar de outorga de opções, não há que se falar em prazo para o
exercício.
(k)

forma de liquidação

Não aplicável, tendo em vista que a transferência das ações aos beneficiários será realizada de forma gratuita.
(l)

restrições à transferência das ações

As ações em bonificação recebidas pelos beneficiários nos termos do Plano não poderão ser cedidas,
transferidas e/ou liquidadas, a qualquer título, pelo beneficiário no prazo de 2 (dois) anos contados a partir da
data do recebimento das ações. Após este prazo de 2 (dois) anos, o beneficiário poderá, a cada período de 12
(doze) meses, transferir, sob qualquer forma, no máximo 20% (vinte por cento) das ações.
(m)
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do
plano
O Plano será extinto de pleno direito, com extinção de todos os direitos dele decorrentes, nas seguintes
hipóteses:
I. fim do prazo de duração;
II. deliberação da assembleia geral;
III. transferência integral aos beneficiários de todas as ações em bonificação previstas no Plano;
IV. dissolução, liquidação ou decretação de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
(n)
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano
de remuneração baseado em ações
Em caso de desligamento do beneficiário, observar-se-á o seguinte:
Em caso de desligamento do beneficiário por sua iniciativa, (a) o beneficiário perderá imediatamente o direito
a qualquer recebimento de ações em bonificação constantes em qualquer Programa e ainda não transferidas
para o respectivo beneficiário; e (b) o beneficiário deverá transferir à Companhia, gratuitamente e no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, todas as ações recebidas e que ainda estejam sob sua titularidade.
Em caso de desligamento do beneficiário por iniciativa da Companhia em hipótese que configurar falta grave
ou por condenação final em esfera judicial, administrativa ou arbitral por descumprimento de deveres fiduciários,
(a) o beneficiário perderá imediatamente o direito a qualquer recebimento de ações em bonificação constantes
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em qualquer Programa e ainda não transferidas para o respectivo beneficiário; e (b) o beneficiário deverá
transferir à Companhia, gratuitamente e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as ações em bonificação
recebidas e que ainda estejam sob sua titularidade.
Em qualquer outra hipótese de desligamento, ressalvadas as hipóteses acima, incluindo em caso de
falecimento ou incapacidade, (a) o beneficiário, ou seu sucessor conforme o caso, perderá imediatamente o
direito a qualquer recebimento de ações em bonificação constantes em qualquer dos programas aprovados e
ainda não transferidas para o respectivo beneficiário; e (b) haverá extinção de todas as restrições relativas à
transferência das ações recebidas no âmbito do Plano.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de opções de ações. Maiores informações
no item 13.4 deste Formulário de Referência.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária
Não aplicável, considerando que não havia opções em aberto detidas pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5
a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
(a)

modelo de precificação

Nos termos do Plano, as ações serão outorgadas de forma gratuita aos beneficiários, desde que cumpridas as
metas estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia.
(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
Não aplicável.
(c)
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não aplicável.
(d)

forma de determinação da volatilidade esperada

Não aplicável.
(e)

se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo

Não aplicável.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis detidas por
administradores e conselheiros fiscais – por órgão
A tabela abaixo ilustra as ações detidas por membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho
Fiscal da Companhia em 31 de dezembro de 2018:
Quantidade
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Característica dos Títulos

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Conselho
Fiscal

Ações Ordinárias

56.865.566

190.018

N/A

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
A Companhia possui planos de previdência em vigor para os Diretores Estatutários, na qual o beneficiário
poderá contribuir com um percentual de 4% de seu Salário Base Mensal, denominada Contribuição Básica
Participante. Esta contribuição será descontada em folha de pagamento 12 vezes por ano.
Além da contribuição básica participante, o Diretor Estatutário poderá realizar Contribuições Voluntárias
mensalmente, por meio de desconto em folha de pagamento, em um percentual de seu Salário de Participação.
A Companhia irá contribuir com um percentual de 8% chamado Contribuição Básica Empresa, que será
efetuada mensalmente de acordo com a participação no Programa.
Diretoria Estatutária

Conselho de
Administração

Número de membros

5,00

5,00

Número de membros remunerados

5,00

5,00

Sul America Seguros de Pessoas e Previdência

n.a.

0

n.a.

(i) Nome do plano
(ii) Quantidade de administradores que reúnem
condições para se aposentar

Sim. Caso o participante preencha, concomitantemente, as
seguintes condições:
(iii)
Condições
antecipadamente

para

se

aposentar
- 55 anos de idade;
- 10 anos de tempo de plano; e
- término do vínculo com a Companhia.

n.a.

(iv) Valor acumulado atualizado das
contribuições acumuladas até o encerramento
do último exercício social, descontada a parcela
relativa às contribuições feitas diretamente
pelos administradores

R$ 1.972.030,07

n.a.

(v) Valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício social,
descontada a parcela relativa a contribuições
feitas diretamente pelos administradores

R$ 244.269,25

n.a.

É possível efetuar resgates da contribuição do empregado
obedecendo a um intervalo mínimo de 60 dias entre cada
solicitação. Ao resgatar valores de sua conta básica, o
empregado perderá o direito daquele mesmo valor na parte
da conta normal empresa.
(vi) Possibilidade de resgate antecipado e
condições

TEMPO PARA RESGATE DA CONTRIBUIÇÃO PARTE
EMPRESA EM CASO DE TÉRMINO DE VÍNCULO:
Até 2 anos: 0 %
De 2 anos e 1 dia a 4 anos: 50 %
De 4 anos e 1 dia a 6 anos: 75 %
A partir de 6 anos e 1 dia: 100 %
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n.a.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Número de membros

5,00

5,00

5,00

Número de membros remunerados

5,00

5,00

5,00

Valor da maior remuneração (Reais)

R$ 3.379.796,51

R$ 8.291.442,88

R$ 2.539.742,23

Valor da menor remuneração (Reais)

R$ 1.085.053,25

R$ 2.297.401,78

R$ 891.188,24

Valor médio da remuneração (Reais)

R$ 1.961.564,20

R$ 4.941.716,56

R$ 1.446.310,72

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Número de membros

5,00

4,92

3,00

Número de membros remunerados

5,00

4,92

3,00

Valor da maior remuneração (Reais)

R$ 576.000,00

R$ 617.246,11

R$ 325.208,50

Valor da menor remuneração (Reais)

R$ 288.000,00

R$ 8.488,80

R$ 101.865,60

Valor médio da remuneração (Reais)

R$ 345.600,00

R$ 376.128,79

R$ 196.690,73

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Número de membros

1,75

-

-

Número de membros remunerados

1,75

-

-

Valor da maior remuneração (Reais)

R$ 96.000,00

-

-

Valor da menor remuneração (Reais)

R$ 96.000,00

-

-

Valor médio da remuneração (Reais)

R$ 164.571,43

-

-

Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Não há qualquer arranjo contratual nem qualquer instrumento que estruture mecanismos de remuneração ou
indenização para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em caso de desligamento de suas
funções.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
No exercício social de 2016, a totalidade da remuneração paga aos membros do Conselho de Administração
da Companhia era destinada a partes relacionadas aos acionistas controladores da Companhia, incluindo aos
próprios acionistas controladores que integram o Conselho de Administração da Companhia, conforme conceito
de parte relacionada constante da Deliberação CVM nº 642/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico
CPC05(R1). No exercício de 2017 e 2018, 54,60% e 50,0%, respectivamente, da remuneração total da
Administração da Companhia foi destinada a membros considerados partes relacionadas aos controladores:
Conselho de
Administração
50,00%

Diretoria
Estatutária
0,00%

2017

54,60%

0,00%

0,00%

2016

100,00%

0,00%

0,00%

2018

86

Conselho Fiscal
0,00%

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não aplicável.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
Remuneração para o exercício social 31/12/ 2018:

Exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018

Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Sociedades Controladas

n.a.

n.a.

n.a.

Sociedades sob controle comum

n.a.

n.a.

n.a.

Controladores

n.a.

n.a.

n.a.

Total

n.a.

n.a.

n.a.

Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Sociedades Controladas

n.a.

n.a.

n.a.

Sociedades sob controle comum

n.a.

n.a.

n.a.

Controladores

n.a.

n.a.

n.a.

Total

n.a.

n.a.

n.a.

Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

R$ 150.571,05

-

-

Remuneração Fixa - Proventos

R$ 77.307,48

-

-

Remuneração Variável - PLR & Bônus

R$ 38.283,42

-

-

Encargos

R$ 27.788,79

-

-

Benefícios

R$ 7.191,36

-

-

Sociedades sob controle comum

-

-

-

Controladores

-

-

-

R$ 150.571,05

-

-

Remuneração para o exercício social 31/12/ 2017:

Exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017

Remuneração para o exercício social 31/12/ 2016:

Exercício social findo em 31 de
dezembro de 2016
Sociedades Controladas

Total
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13.16 - Outras informações relevantes
A Companhia esclarece que as informações relativas a remuneração da administração constantes nesta seção
foram apresentadas considerando-se o cenário de não instalação do Conselho Fiscal.
Na hipótese da instalação do Conselho Fiscal ser aprovada pela Assembleia Geral da Companhia, a tabela
constante no item 13.2, “a”, informará a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, conforme abaixo:

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

3,00

13,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

3,00

13,00

R$ 1.440.000,00

R$ 6.195.020,00

R$ 371.701,20

R$ 8.006.721,20

(ii) Benefícios direto e indireto

-

R$ 532.503,48

-

R$ 532.503,48

(iii) Participações em comitês

-

-

-

-

R$ 288.000,00

R$ 1.239.004,00

R$ 74.340,24

R$ 1.601.344,24

Remuneração fixa anual:
(i) Salário ou pró-labore

(iv) Outros
Descrição de outras remunerações fixas

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia –
INSS

Remuneração variável:
(i) Bônus

-

R$ 2.229.234,98

-

R$ 2.229.234,98

(ii) Participação de resultados

-

-

-

-

(iii) Participação em reuniões

-

-

-

-

(iv) Comissões

-

-

-

-

-

R$ 445.847,00

-

R$ 445.847,00

(v) Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis

Encargos Sociais de responsabilidade da Companhia –
INSS

Outros benefícios/remunerações:
(i) Pós-emprego

-

-

-

-

(ii) Cessação do cargo

-

-

-

-

-

R$ 1.542.946,49

-

R$ 1.542.946,49

R$ 1.728.000,00

R$ 12.184.555,95

R$ 446.041,44

R$ 14.358.597,39

(iii) Baseada em ações, incluindo
opções
Total da remuneração

Observação: Os números de membros (total e remunerado) correspondem à estimativa das médias anuais,
considerando os números de membros apurados mensalmente, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP
003/19.
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ANEXO IV - Eleição de Membro do Conselho de Administração – Itens 12.5 a 12.10 do
Formulário de Referência
Seguem abaixo informações sobre os candidatos indicados pelos acionistas controladores para o cargo de
membro do Conselho de Administração:
Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2018
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Carlos Emílio Bartilotti
27/05/1960
Economista
347.196.286-72
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
22/04/2019
22/04/2019
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
Sim
Não
2
Não aplicável
100%

O Sr. Carlos Emílio Bartilotti é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, Mestre em Finanças pela
Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais e possui MBA em Finanças pelo IBMEC Business School. Carlos atuou como
conselheiro na COI – Clinicas Oncológicas Integradas (de 2012 a 2014), no Grupo Coral (de 2011 a 2013), no Hospitalar – Grupo Santa
Celina (de 2013 a 2015), no GS Internacional (de 2013 a 2015) e no Master Brasil (de 2011 a 2015). Atualmente, além de membro do
Conselho de Administração da Companhia, atua como conselheiro das seguintes sociedades: AgroAmazônia, Colorado Máquinas e
Maqcampo. Foi professor de finanças corporativas na Fundação Dom Cabral e na Fundação Getúlio Vargas.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (a)
Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (c) 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.
O Sr. Carlos Emílio Bartilotti declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer
condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (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.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da Companhia; (b)
Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) Administradores da
Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
O Sr. Carlos Emílio Bartilotti declarou não possuir qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com
nenhum administrador da Companhia, de suas controladas ou coligadas.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o
candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou indireto da Companhia; e
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.
O Sr. Carlos Emílio Bartilotti declarou que não possuía nos últimos 03 (três) exercícios sociais, qualquer relação de subordinação com
a Companhia, seus controladores, sociedades controladas, fornecedores, clientes, devedores ou credores da Companhia.
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Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2018
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Regina Pardini
15/07/1962
Médica
465.312.976-20
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
22/04/2019
22/04/2019
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
Sim
Não
5
Não aplicável
100%

A Sra. Regina Pardini é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG com especialização em Patologia
Clínica no Hospital das Clínicas da referida instituição. É Mestre em Microbiologia pela UFMG e possui Doutorado em Diagnóstico
Molecular pela USP - Escola Paulista de Medicina. Atuou como Bolsista no Departamento de Biologia Molecular da Johns Hopkins
University School of Medicine (JHUSOM), localizada em Baltimore/USA. Na Companhia, implantou o Departamento de Biologia
Molecular e foi responsável pelos Departamentos de Imunologia e Sorologia. Atua na Companhia desde 1984.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (a)
Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (c) 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.
A Sra. Regina Pardini declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação
em processo administrativo da CVM, ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da Companhia; (b)
Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) Administradores da
Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
A Sra. Regina Pardini é irmã do Sr. Victor Cavalcanti Pardini, que é membro do Conselho de Administração da Companhia e integrante
do grupo de acionistas controladores da Companhia, e irmã da Sra. Áurea Maria Pardini, que é integrante do grupo de acionistas
controladores da Companhia.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o
candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou indireto da Companhia; e
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.
A Sra. Regina Pardini é integrante do grupo de acionistas controladores da Companhia e exerce cargo de membro do Conselho de
Administração da Companhia.

91

Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2018
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Victor Cavalcanti Pardini
15/05/1964
Médico
525.560.696-00
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
22/04/2019
22/04/2019
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020
Sim
Não
5
Não aplicável
100%

Graduado em Medicina pela UFMG, com especialização em Clínica Geral, possui Mestrado em Endocrinologia Clínica
pela Escola Paulista de Medicina e Doutorado em Endocrinologia Clínica pela USP/Escola Paulista de Medicina. Atuou
como Professor Assistente da Residência Médica de Endocrinologia da Santa Casa e responsável pelo setor de
Endocrinologia e Testes Funcionais da referida instituição. Na Companhia, implantou os departamentos de Genética
Humana, Criovida (Banco de Cordão Umbilical, Banco de Sêmen e Centro de Tecnologia Celular) e Citogenética. Atua na
Companhia desde 1984.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (a) Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas; e (c) 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.
O Sr. Victor Cavalcanti Pardini declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii)
qualquer condenação em processo administrativo da CVM, ou (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.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da
Companhia; (b) Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da
Companhia; (c) Administradores da Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas
da Companhia.
O Sr. Victor Cavalcanti Pardini é irmão da Sra. Regina Pardini, que é membro do Conselho de Administração da Companhia e integrante
do grupo de acionistas controladores da Companhia, e irmão da Sra. Áurea Maria Pardini, que é integrante do grupo de acionistas
controladores da Companhia.

Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais,
entre o candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou
indireto da Companhia; e (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
O Sr. Victor Cavalcanti Pardini é integrante do grupo de acionistas controladores da Companhia e exerce cargo de membro do Conselho
de Administração da Companhia.
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Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2018
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Roberto Antônio Mendes
15/08/1952
Administrador de Empresas e Contador
137.768.946-87
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
22/04/2019
22/04/2019
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
Sim
Sim, nos termos do Estatuto Social da Companhia.
1
Não aplicável
100%

O Sr. Roberto Mendes formou-se em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Começou sua carreira como auditor externo na Price depois KPMG (de 1971 a 1979) e foi Controller da Valep (hoje Fosfertil) que na
época era do grupo da Vale (de 1976 a 1979) e na Mendes Júnior (de 1979 a 1985). Entre 1985 e 2018, foi Diretor de Finanças e
Relações com Investidores da Locailza Rent a Car S.A. e desde 2018 é membro do Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance.
Cursou o STC Executivo da Fundação Dom Cabral e Kellogg School of Management em Chicago e em Estratégia e Inovação nos Negócios
na Wharton University of Pennsylvania em 2011.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (a)
Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (c) 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.
O Sr. Roberto Mendes declarou não possuir qualquer condenação criminal ou em processos administrativos perante a Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, ou qualquer condenação judicial transitada em julgado que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de atividades profissionais ou comerciais.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da Companhia; (b)
Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) Administradores da
Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
O Sr. Roberto Mendes declarou não possuir qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com nenhum
administrador da Companhia, de suas controladas ou coligadas.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o
candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou indireto da Companhia; e
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.
O Sr. Roberto Mendes declarou que não possuía nos últimos 03 (três) exercícios sociais, qualquer relação de subordinação com a
Companhia, seus controladores, sociedades controladas, fornecedores, clientes, devedores ou credores da Companhia.
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Nome
Data de Nascimento
Profissão
CPF/MF
Órgão da Administração
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato

Eleito pelo Controlador
Membro Independente (Indicar Critério)
Mandatos Consecutivos
Outros cargos ou funções exercidos
Frequência em 2018
Resumo das Principais Experiências Profissionais:

Sidney Levy
05/11/1956
Engenheiro
441.607.557-04
Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
22/04/2019
22/04/2019
Até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas da
Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020
Sim
Sim, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do
Regulamento do Novo Mercado da B3
1
Não aplicável
100%

O Sr. Sidney Levy é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado em
Engenharia pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE-RJ) e Especialização em Administração pelo
Institute of O Sr. Sidney Levy é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem mestrado
em Engenharia pela Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE-RJ) e Especialização em Administração
pelo Institute of Management Development em Lausanne, Suíça. Trabalhou na Casa da Moeda do Brasil entre 1976 e 1981, depois na
Thomas de La Rue Brasil entre 1981 e 1991. Entre 1992 e 1994, o Sr. Levy trabalhou na DLR Lerchundi na Espanha como seu Presidente.
Atuou também como presidente da American Chamber of Commerce Rio entre 2005 e 2007, e ocupou o cargo de Diretor-Presidente
da Companhia desde fevereiro de 1994 até maio de 2011. De maio de 2011 até o presente tem sido Presidente do Conselho de
Administração da Valid. De 2013 a 2016 foi Diretor Geral do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralimpicos Rio 2016. Foi
ainda membro do Conselho de Administração da CEDAE, Membro do Conselho Consultivo da Ancar e Presidente do Conselho de
Administração da Valid.
Descrição, em relação ao candidato, de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: (a)
Qualquer condenação criminal; (b) Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (c) 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.
O Sr. Sidney Levy declarou não possuir qualquer condenação criminal ou em processos administrativos perante a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, ou qualquer condenação judicial transitada em julgado que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
atividades profissionais ou comerciais.
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) Administradores da Companhia; (b)
Administradores da Companhia e Administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) Administradores da
Companhia e Administradores das sociedades controladoras diretas ou indiretas da Companhia.
O Sr. Sidney Levy declarou não possuir qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com nenhum
administrador da Companhia, de suas controladas ou coligadas.
Existência de relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre o
candidato e: (a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b) Controlador direto ou indireto da Companhia; e
(c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas
de alguma dessas pessoas.
O Sr. Sidney Levy declarou que não possuía nos últimos 03 (três) exercícios sociais, qualquer relação de subordinação com a
Companhia, seus controladores, sociedades controladas, fornecedores, clientes, devedores ou credores da Companhia.
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