COMUNICADO AO MERCADO
COMUNICADO AO MERCADO
Novo Plano de Incentivo de Longo Prazo baseado em Ações e
Renovação contratual do Sênior Management
Santo André, 29 de março de 2017 – A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
(BM&FBOVESPA: CVCB3), maior operadora de turismo da América Latina, atuando nos segmentos de
lazer, corporativo e intercambio, vem comunicar seus acionistas e demais participantes do
mercado que, nesta data, seu Conselho de Administração propôs junto aos seus acionistas, para
aprovação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 28 de abril de 2017, a
implantação de Plano de Incentivo de Longo Prazo baseado em Ações (“ILP CVC”) para todos os
atuais e futuros Diretores da Companhia, das suas controladas e gerentes de alto potencial.
As características do ILP CVC reforçam o alinhamento entre executivos e acionistas e fortalecem os
nossos diferenciais competitivos. O ILP CVC permitirá também a retenção e atração de talentos para a
companhia, tendo sido elaborado com apoio da Mercer, uma das líderes mundiais em gestão de
recursos humanos, em linha com as melhores práticas de mercado.
O Conselho de Administração também recomendou para aprovação na Assembleia Geral de
Acionistas a ser realizada em 28 de abril de 2017, a renovação do Plano de Incentivo para o DiretorPresidente e o Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da
Companhia, que se dará pela concessão de um plano de ações restritas (“ILP CEO e CFO”), visando a
retenção desses executivos nos referidos cargos até 31 de julho de 2019 e a condução de um
processo sucessório organizado do CEO, liderado pelo Comitê de Remuneração e Pessoas e pelo
Conselho de Administração da Companhia, no qual haverá candidatos internos e externos.
Informamos também que o Conselho aprovou a renovação do contrato de trabalho de seu VicePresidente de Vendas, Produtos e Marketing, Valter Patriani. Essas medidas asseguram a
continuidade da operação e gestão da companhia, a consolidação de seus órgãos de governança e o
desenvolvimento de um plano de negócios sustentável e de longo prazo para a o Grupo CVC.
O ILP CVC terá diluição de capital anual máxima de 0,30% e despesas anuais estimadas em R$ 2,7
milhões. O ILP CEO e CFO trará diluição de capital de 1,53% e despesas estimadas de R$ 31,7 milhões
no exercício social de 2017.
Vale destacar que com a alteração do plano de incentivo, de plano de opções para plano de
concessão de ações restritas, há a incidência de encargos sociais, já englobados nos valores
anteriormente descritos e as despesas dos planos de ações são dedutíveis para fins de imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro líquido.
A seguir demonstramos a conciliação dos valores relativos ao exercício de 2016 com os valores
propostos para o exercício de 2017.

Despesas Planos de Opção Atuais em 2016 (1 a 6)
Redução da amortização planos atuais (1 a 6) em 2017
Despesas Planos de Opção Atuais em 2017 (1 a 6)
ILP CVC
ILP CEO e CFO
Encargos Socias e trabalhistas
Despesas Planos Opção e Ação 2017
Aumento despesas em 2017

Despesas em R$ Milhões
Valor Bruto
Líquido de IR
18,5
18,5
-11,5
-11,5
7,0
7,0
2,1
1,4
23,6
15,6
8,9
5,9
41,6
29,8
23,1
11,3

Despesas Planos Opção e Ação 2018
Despesas Planos Opção e Ação 2019
Despesas Planos Opção e Ação 2020*

46,4
30,1
8,8

31,0
20,0
5,8

* Estima-se este patamar de despesas após concluída a transição do CEO e VP de Vendas, Produto e Marketing

Importante mencionar que os planos de opções de ações (1º ao 6º) não foram alterados, continuam
em vigor e coexistirão com os novos planos ILP CVC e ILP CEO e CFO.
Ciente dos desafios que temos pela frente, vimos reforçar junto a todos nossos acionistas, clientes,
franqueados, fornecedores e demais parceiros de negócio, a nossa plena convicção de que estas
iniciativas são um importante avanço na governança e no desenvolvimento sustentável e de longo
prazo da CVC.
.

Atenciosamente
Luiz Fernando Fogaça
Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores

Para mais informações, contate a área de Relações com Investidores:
E-mail: ri@cvc.com.br
Tel; (11) 2191-1079

