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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Leonel Dias de Andrade Neto

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Maurício Teles Montilha

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1.1 – Declaração do Diretor Presidente
1.1. Declaração do Diretor Presidente

Nome do Responsável pelo conteúdo do
formulário:

LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO

Cargo do Responsável:

DIRETOR PRESIDENTE

O Diretor Presidente acima qualificado, declara que:
a. Reviram o formulário de referência
b. Todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrtução CVM nº
480, em especial aos arts. 14 a 19
c. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e complete da
situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e
dos valores mobiliários por ele emitidos

__________________________________________
LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

1.2. Declaração do Diretor de Relações com Investidores
Nome do Responsável pelo conteúdo do
formulário:

MAURÍCIO TELES MONTILHA

Cargo do Responsável:

DIRETOR EXECUTIVO DE FINANÇAS E
DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

O Diretor acima qualificado, declara que:
a. Reviram o formulário de referência
b. Todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº
480, em especial aos arts. 14 a 19
c. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e complete da
situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e
dos valores mobiliários por ele emitidos

__________________________________________
MAURÍCIO TELES MONTILHA
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

1.3. Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

O Diretor Presidente e o Diretor de Relações com Investidores da Companhia já prestaram suas
declarações individuais nos itens 1.1 e 1.2 deste Formulário de Referência.
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0022-53

Data Início

01/01/2018

Descrição do serviço contratado

Serviços de (i) auditoria independente das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2018 e 2019; (ii) revisão das informações financeiras trimestrais dos anos de 2018 e 2019; (iii) serviços de
incorporações em 2018.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração total pela prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como de revisão limitada referente às informações financeiras
trimestrais de 2018 totalizou R$2.136 mil. A remuneração correspondente à serviços de incorporações de 2018 foi de R$ 100
mil.

Justificativa da substituição
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável, pois não houve discordância.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Moacyr Humberto Piacenti

01/01/2018

CPF
174.394.988-01

Endereço
Rua Olavo Redig de Campos, 106, 6º andar - Torre A, Vila São Francisco, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04707-970, Telefone (11) 39401800, Fax (11) 39401601, e-mail: MPiacenti@kpmg.com.br
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2.3 - Outras Informações Relevantes
2.3 - Outras Informações relevantes
A Companhia efetua internamente avaliação de pré aprovação dos serviços contratados junto aos
seus auditores externos, visando evitar perda de objetividade ou conflito de interesse de seus
auditores independentes.
A Administração da Companhia declara que a prestação dos serviços foi feita em estrita
observância das normas que tratam da independência dos auditores independentes em trabalhos
de auditoria e não representaram situações que poderiam afetar a independência e a objetividade
necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria externa pela KPMG Auditores
Independentes.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Patrimônio Líquido

1.115.102.000,00

794.685.000,00

717.223.000,00

Ativo Total

6.169.199.000,00

4.961.933.000,00

3.328.429.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.692.569.000,00

1.185.145.000,00

1.063.929.000,00

Resultado Bruto

1.565.174.000,00

1.185.145.000,00

1.063.929.000,00

264.542.000,00

237.432.000,00

197.209.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

144.956.714

141.688.772

132.843.843

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

7,690000

5,610000

4,720000

Resultado Básico por Ação

1,870000

1,650000

1,340000

Resultado Diluído por Ação

1,84

1,59

1,30

Resultado Líquido
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2- Medições não contábeis adotadas pela Companhia
(a)

valor das medições não contábeis

EBITDA e EBITDA Ajustado
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é uma medida não
contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM n° 527, de 4 de
outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e
consiste no lucro líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, das despesas de imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro e das depreciações e amortizações.
A margem EBITDA é calculada por meio da divisão do EBITDA pela receita líquida de vendas
consolidada. O EBITDA Ajustado é calculado por meio do EBITDA acrescido ou reduzido para
excluir itens não usuais e ajustes complementares que nós acreditamos como apropriados para
refletir as operações da Companhia. Nós acreditamos que os ajustes complementares
aplicados na apresentação do EBITDA Ajustado são apropriados para fornecer informação
adicional aos investidores sobre itens relevantes que não afetam a geração de caixa da
Companhia, e outros itens não usuais ou que não são decorrentes de suas operações
principais, como: despesas com pagamentos baseados em ações e bônus extraordinários. A
margem EBITDA Ajustado é calculada por meio da divisão do EBITDA Ajustado pela receita
líquida de vendas consolidada.
O EBITDA, a margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a margem EBITDA Ajustado não são
medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), não representam o fluxo de
caixa para os períodos apresentados e não devem ser considerados como substitutos para o
lucro líquido, como indicadores do desempenho operacional ou como substitutos do fluxo de
caixa como indicador de liquidez da Companhia. Não possuem um significado padrão e podem
não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias,
cabendo observar que a Companhia utiliza como base para o cálculo a Instrução CVM 527,
que versa sobre essa medida em seu artigo 3º, inciso I.
Seguem abaixo os valores do EBITDA, EBITDA Ajustado, Margem EBITDA e Margem EBITDA
Ajustada da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018,
2017 e 2016.
Exercício social findo em
31 de dezembro
(em R$ milhares, exceto %)
EBITDA
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado

2018

2017

2016

659.062

561.179

500.216

38,9%

47,4%

47,0%

721.610

593.652

512.627

42,6%

50,1%

48,2%
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3.2 - Medições Não Contábeis
(b)
conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras combinadas-consolidadas auditadas

Reconciliação do Lucro Líquido para o EBITDA e EBITDA Ajustado:

Exercício social findo em 31 de
dezembro de
(em R$ milhares, exceto %)

2018

2017

2016 (*)

Lucro líquido consolidado

264.542

237.432

197.209

(+) Resultado (despesa) financeiro

170.146

147.953

139.767

(+) Imposto de renda e contribuição social

109.457

102.571

100.202

(+) Depreciação e amortização

114.458

72.207

60.851

459

1.016

2.187

EBITDA
(+) Remuneração CEO/VPs

659.062

561.179

500.216

62.548

32.473

12.411

EBITDA Ajustado

721.610

593.652

512.627

(+) Lojas Rio – Operação descontinuada

(*) Em reunião do Conselho de Administração realizado em 2 de agosto de 2017, foi
aprovado o novo conceito de ajustes não recorrentes para reconciliar o EBITDA para
o EBITDA ajustado, dessa forma, a reconciliação para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 foi reapresentado para melhor comparabilidade.

Reconciliação da Margem EBITDA e Margem EBITDA Ajustado:
(milhares de R$)

Exercício social findo em 31 de
dezembro de
2018

Receita Líquida(1)

1.692.569

2017
1.185.145

2016
1.063.929

Margem EBITDA(2)

38,9%

47,4%

47,0%

Margem EBITDA Ajustado(3)

42,6%

50,1%

48,2%

(1) A Receita Líquida de Vendas consiste na Receita Bruta de Vendas menos os Impostos sobre
vendas.
(2) A Margem EBITDA consiste no EBITDA sobre a Receita Líquida.
(3) A Margem EBITDA Ajustado consiste no EBITDA Ajustado sobre a Receita
Líquida.
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3.2 - Medições Não Contábeis

(c)
motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da
sua condição financeira e do resultado de suas operações
A Companhia utiliza o EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA
Ajustado como indicadores gerenciais (não contábeis), pois acredita serem medidas práticas
para medir seu desempenho operacional, facilitando a comparabilidade ao longo dos anos da
estrutura atual da Companhia, que corresponde a indicadores financeiros utilizados para
avaliar o resultado de uma companhia sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos
tributários, itens não recorrentes e outros impactos sem reflexo direto no fluxo de caixa da
Companhia.
A Companhia acredita que o EBITDA é informação adicional às suas demonstrações
financeiras, mas não é medida contábil de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e IFRS e não deve ser utilizado como base de distribuição de dividendos ou como substituto
para o lucro líquido e fluxo de caixa operacional, como indicador de desempenho operacional,
nem tão pouco como indicador de liquidez.
Em razão de não serem consideradas, para o seu cálculo, as despesas e receitas financeiras, o
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), a depreciação e a amortização, o EBITDA e o EBITDA Ajustado funcionam como um
indicador de desempenho econômico geral da Companhia, que não é afetado por flutuações nas
taxas de juros, alterações de carga tributária do IRPJ e da CSLL ou alterações nos níveis de
depreciação e amortização.
Consequentemente, a Companhia acredita que o EBITDA e o EBITDA Ajustado permitem uma
melhor compreensão não só do seu desempenho financeiro, como também da capacidade da
Companhia cumprir com suas obrigações passivas e obter recursos para o exercício de suas
atividades.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Em 14 de agosto de 2018, após apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, a
Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de
Compra e Venda”) de 100% (cem por cento) do capital social da Esferatur Passagens e
Turismo S.A. (“Esferatur”). A conclusão dessa operação estava pendente da aprovação pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que o fez, sem restrições, na data de
1º de fevereiro de 2019, na

forma da Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011. Após

cumprimento de todas as condições precedentes, será convocada Assembleia Geral
Extraordinária para aprovação dos acionistas.
O valor estimado pela transferência da titularidade das ações de emissão da Esferatur
Passagens e Turismo S.A é de aproximadamente R$ 245 milhões, sujeito a ajustes com base
na variação do caixa líquido mínimo e do capital de giro da Esferatur. O preço base para a
aquisição será pago aos vendedores da seguinte forma: a) 70% (setenta por cento) na data do
fechamento da operação, sendo ao menos 20% (vinte por cento) a ser pago em moeda
corrente nacional e até 50% (cinquenta por cento) mediante entrega de ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia; e b) 30% (trinta por
cento) em 5 (cinco) parcelas anuais iguais, a serem corrigidas pelo CDI desde a data do
fechamento da operação até o efetivo pagamento de cada uma das parcelas, em moeda
corrente e nacional.
Além do preço base acima descrito, a Companhia assumirá, nos termos do Contrato de
Compra e Venda, a obrigação de pagar um preço variável futuro, calculado com base no
alcance de metas do EBITDA (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da
Esferatur referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020, a ser pago aos vendedores em 3 (três)
parcelas. A exclusivo critério da Companhia, até 50% (cinquenta por cento) do preço de cada
uma das parcelas poderá ser pago em ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

a. regras sobre
retenção
de
lucros

2018

2017

2016

Juntamente
com
as
demonstrações financeiras do exercício, a
Diretoria deverá apresentar à assembleia
geral ordinária (“AGO”) proposta sobre a
destinação do lucro líquido do exercício,
observada a seguinte ordem:

Juntamente
com
as
demonstrações financeiras do exercício, a
Diretoria deverá apresentar à assembleia
geral ordinária (“AGO”) proposta sobre a
destinação do lucro líquido do exercício,
observada a seguinte ordem:

Juntamente
com
as
demonstrações financeiras do exercício, a
Diretoria deverá apresentar à assembleia
geral ordinária (“AGO”) proposta sobre a
destinação do lucro líquido do exercício,
observada a seguinte ordem:

(i) 5% (cinco por cento) do lucro líquido do
exercício será alocado para a reserva
legal, até atingir 20% (vinte por cento) do
capital social, sendo que no exercício em
que o saldo da reserva legal acrescido
dos montantes das reservas de capital
exceder a 30% (trinta por cento) do capital
social, não será obrigatória a destinação
de parte do lucro líquido do exercício para
a reserva legal; e
(ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido, ajustado na forma prevista pelo
artigo 202 da Lei nº 6.404, de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), será
distribuído como dividendo obrigatório

(i) 5% (cinco por cento) do lucro líquido do
exercício será alocado para a reserva
legal, até atingir 20% (vinte por cento) do
capital social, sendo que no exercício em
que o saldo da reserva legal acrescido
dos montantes das reservas de capital
exceder a 30% (trinta por cento) do capital
social, não será obrigatória a destinação
de parte do lucro líquido do exercício para
a reserva legal; e
(ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido, ajustado na forma prevista pelo
artigo 202 da Lei nº 6.404, de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), será
distribuído como dividendo obrigatório

(i) 5% (cinco por cento) do lucro líquido do
exercício será alocado para a reserva
legal, até atingir 20% (vinte por cento) do
capital social, sendo que no exercício em
que o saldo da reserva legal acrescido
dos montantes das reservas de capital
exceder a 30% (trinta por cento) do capital
social, não será obrigatória a destinação
de parte do lucro líquido do exercício para
a reserva legal; e
(ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido, ajustado na forma prevista pelo
artigo 202 da Lei nº 6.404, de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), será
distribuído como dividendo obrigatório

O saldo remanescente dos lucros, se
houver, terá a destinação determinada
pela AGO, observada a legislação
aplicável e, caso o saldo das reservas de
lucros ultrapasse o capital social, a AGO
deverá deliberar sobre a aplicação do
excesso na integralização ou no aumento
do capital social ou, ainda, na distribuição
de dividendos aos acionistas.

O saldo remanescente dos lucros, se
houver, terá a destinação determinada
pela AGO, observada a legislação
aplicável e, caso o saldo das reservas de
lucros ultrapasse o capital social, a AGO
deverá deliberar sobre a aplicação do
excesso na integralização ou no aumento
do capital social ou, ainda, na distribuição
de dividendos aos acionistas.

Conforme artigo 24, inciso (iii), do
Estatuto Social da Companhia, o saldo
remanescente do lucro líquido poderá ter
o seguinte tratamento: (i) até 25%
destinado à formação de reserva para
manutenção do capital de giro, não
podendo exceder a 30% do capital social;
(ii) até 25% para formação de reserva
para expansão dos negócios da
Companhia, não podendo exceder a
50% do capital social.; e (iii) até 50%
poderá ser retido com base em orçamento
de capital aprovado pela AGO, na forma
prevista no art. 196 da Lei das S.A..

Conforme artigo 24, inciso (iii), do
Estatuto Social da Companhia, o saldo
remanescente do lucro líquido poderá ter
o seguinte tratamento: (i) até 25%
destinado à formação de reserva para
manutenção do capital de giro, não
podendo exceder a 30% do capital social;
(ii) até 25% para formação de reserva
para expansão dos negócios da
Companhia, não podendo exceder a
50% do capital social.; e (iii) até 50%
poderá ser retido com base em orçamento
de capital aprovado pela AGO, na forma
prevista no art. 196 da Lei das S.A..

O saldo remanescente dos lucros, se
houver, terá a destinação determinada
pela
Conselho de Administração ,
observada a legislação aplicável e, caso o
saldo das reservas de lucros ultrapasse o
capital social, a Assembleia Geral, por
proposta dos órgãos da administração,
destinar o excesso à constituição de
reserva de lucros a realizar. Os valores
registrados na reserva de lucros a
realizar, se não forem absorvidos por
prejuízos
supervenientes,
somente
poderão ser utilizados para o pagamento
do dividendo obrigatório.
Conforme artigo 27, inciso (v), do Estatuto
Social
da
Companhia,
o
saldo
remanescente do lucro líquido após as
reversões e deduções, se houver, parcela
correspondente a 25% será distribuída
aos acionistas como dividendo obrigatório
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

a.i. valor
das retenções
de lucros

2018

2017

2016

Na AGO realizada em 3 0 de abril de
2019, foi aprovada a proposta de
destinação do resultado, com base no
lucro
líquido
apurado
de
R$
270.277.262,26, prevendo as seguintes
retenções:

Na AGO realizada em 27 de abril de
2018, foi aprovada a proposta de
destinação do resultado, com base no
lucro líquido apurado de
R$
223.892.232,43, prevendo as seguintes
retenções:

(a) R$ 13.513.863,11, correspondente a
5% do lucro líquido do exercício,
destinado à formação da reserva legal,
nos termos do artigo 193 da Lei das S.A;

(a) R$ 11.194.611,62, correspondente a
5% do lucro líquido do exercício,
destinado à formação da reserva legal,
nos termos do artigo 193 da Lei das S.A;

(b) R$ 192.572.549,36, imputado ao
título de reserva de lucros retidos,
distribuído da seguinte forma: (i) o valor
bruto de R$ 130.500.000,00, atribuído ao
Capex da Companhia para o exercício
social de 2019; e (ii) o valor bruto de R$
62.072.549,36, atribuído à expansão dos
negócios da Companhia (25% limitado e
50% do capital social), ou seja, imputado
para futuras aquisições de controle
acionário da Companhia para o exercício
social de 2019.

(b) R$ 39.880.803,90 correspondente a
25% do lucro líquido ajustado, retido para
destinação à formação da reserva para
manutenção do capital de giro da
Companhia, nos termos da Lei das S.A.
e do artigo 24, inciso III, alínea “a” do
Estatuto Social;

Na AGO realizada em 28 de abril de
2017, foi aprovada a proposta de
destinação do resultado, com base no
lucro
líquido
apurado
de
R$
177.713.918,13 , prevendo as seguintes
retenções:
(a) não constituição de reserva legal de 5%
do lucro líquido apurado, tendo em vista
que no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016 o saldo da reserva
legal, acrescido dos montantes das
reservas de capital, importava em R$
107.775.840,62 mil; (b) R$33.321.359,65
, equivalente a 18,75% do lucro líquido
consolidado do exercício, como reserva
para manutenção do capital de giro da
Companhia, nos termos do artigo 24,
inciso (iii), alínea “a”, do Estatuto Social;

(c) R$ 39.880.803,90 correspondente a
25% do lucro líquido ajustado retido para
destinação à formação da reserva para
expansão dos negócios da Companhia,
nos termos da Lei das S.A. e do artigo
24, inciso III, alínea “b” do Estatuto
Social; e
(d) R$ 79.761.606,99, correspondente a
50% do lucro líquido ajustado, retido para
anterior destinação à reserva de lucros
da Companhia, nos termos do artigo 196
da Lei das S.A. e do artigo 24, inciso II,
alínea “c” do Estatuto Social e conforme
previsto no orçamento de capital da
Companhia para o exercício social de
2018.

(c) R$ 33.321.359,65 equivalente a
18,75% do lucro líquido consolidado do
exercício, como reserva para expansão
dos negócios da Companhia por meio
de futuras aquisições, nos termos do
artigo 24, inciso iii, alínea “b” do Estatuto
Social;
d) R$ 66.642.719,30,
37,50% do lucro líquido
exercício, para financiar
capital aprovado na AGO
de 2017.

equivalente a
consolidado do
o orçamento de
para o exercício
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2018
a.ii Percentuais
em relação aos
lucros
totais
declarados

Reserva legal: 5% do lucro líquido;

2017
Reserva legal: 5% do lucro líquido;

Execução do orçamento de capital:Reserva para manutenção do capital
retenção de 75% do lucro líquido de giro: 25% do lucro líquido ajustado;
ajustado
Reserva
para
expansão
dos
negócios: 25% do lucro líquido
ajustado;

2016
Reserva legal: 5% do lucro líquido;
Reserva para manutenção do capital de giro:
18,75% do lucro líquido ajustado;
Reserva para expansão dos negócios: 18,75%
do lucro líquido ajustado;

Reserva de retenção de lucros: 37,5% do lucro
Reserva de retenção de lucros: 50% líquido ajustado;
do lucro líquido ajustado;
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2018
b.
regras Ao conjunto de acionistas serão
sempre
distribuídos,
em
cada
sobre
exercício, dividendos não inferiores a
distribuição
de dividendos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido, depois de diminuído ou
acrescido dos valores previstos no
artigo 202 da Lei das S.A.. Caso o
saldo das Reservas de lucros
ultrapasse o capital social, na forma
descrita acima, a AGO poderá
deliberar sobre a aplicação do
excesso na integralização ou no
aumento do capital social ou, ainda, na
distribuição
de
dividendos
aos
acionistas.
Os
dividendos
não
recebidos ou reclamados pelos
acionistas prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que
tenham sido postos à disposição do
acionista, reverterão em favor da
Companhia.
Adicionalmente, em assembleia geral
extraordinária realizada em 29 de
outubro de 2013, os acionistas da
Companhia aprovaram a proposta da
administração de distribuição de
dividendos futuros de, no mínimo, 50%
do lucro líquido a partir do exercício
social encerrado em 31 de dezembro
de 2014, desde que verificadas as
seguintes condições:
(a) a Companhia tenha executado com
sucesso sua oferta pública inicial de
ações, antes de qualquer distribuição de
dividendos; (b) a Companhia apurar
lucro líquido para permitir a distribuição
de dividendos e cumprir com as
obrigações da Lei das S.A.; (c) a
Companhia não tiver qualquer outra
necessidade
de
capital
para
desenvolver seus negócios e/ou
projetos estratégicos; (d) a Companhia
cumprir com os pagamentos de dívida
em favor do GJP Fundo de Investimento
em Participações; e (e) o Conselho de
Administração e os acionistas decidirem
aprovar, no momento oportuno, a
efetiva distribuição de dividendos
relativa a cada um dos exercícios
sociais. A intenção de distribuir
dividendos futuros será avaliada em
bases anuais e a Companhia poderá
ajustar a relação de pagamento
dependendo da sua necessidade de
caixa, objetivando,
sempre
que
possível, aumentar a distribuição de
dividendos para mais de 50%,
dependendo da necessidade de capital.

2017

2016

Ao conjunto de acionistas serão sempre
distribuídos,
em
cada
exercício,
dividendos não inferiores a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido, depois
de diminuído ou acrescido dos valores
previstos no artigo 202 da Lei das S.A..
Caso o saldo das Reservas de lucros
ultrapasse o capital social, na forma
descrita acima, a AGO poderá deliberar
sobre a aplicação do excesso na
integralização ou no aumento do capital
social ou, ainda, na distribuição de
dividendos
aos
acionistas.
Os
dividendos
não
recebidos
ou
reclamados
pelos
acionistas
prescreverão no prazo de 3 (três) anos,
contados da data em que tenham sido
postos à disposição do acionista,
reverterão em favor da Companhia.

Ao conjunto de acionistas serão sempre
distribuídos,
em
cada
exercício,
dividendos não inferiores a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido, depois
de diminuído ou acrescido dos valores
previstos no artigo 202 da Lei das S.A..
Caso o saldo das Reservas de lucros
ultrapasse o capital social, na forma
descrita acima, a AGO poderá deliberar
sobre a aplicação do excesso na
integralização ou no aumento do capital
social ou, ainda, na distribuição de
dividendos
aos
acionistas.
Os
dividendos
não
recebidos
ou
reclamados
pelos
acionistas
prescreverão no prazo de 3 (três) anos,
contados da data em que tenham sido
postos à disposição do acionista,
reverterão em favor da Companhia.

Adicionalmente, em assembleia geral
extraordinária realizada em 29 de
outubro de 2013, os acionistas da
Companhia aprovaram a proposta da
administração de distribuição de
dividendos futuros de, no mínimo, 50%
do lucro líquido a partir do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de
2014, desde que verificadas as
seguintes condições:
(a) a Companhia tenha executado com
sucesso sua oferta pública inicial de
ações, antes de qualquer distribuição de
dividendos; (b) a Companhia apurar lucro
líquido para permitir a distribuição de
dividendos e cumprir com as obrigações
da Lei das S.A.; (c) a Companhia não tiver
qualquer outra necessidade de capital
para desenvolver seus negócios e/ou
projetos estratégicos; (d) a Companhia
cumprir com os pagamentos de dívida em
favor do GJP Fundo de Investimento em
Participações; e (e) o Conselho de
Administração e os acionistas decidirem
aprovar, no momento oportuno, a efetiva
distribuição de dividendos relativa a
cada
um dos exercícios sociais. A
intenção de distribuir dividendos futuros
será avaliada em bases anuais e a
Companhia poderá ajustar a relação de
pagamento
dependendo
da
sua
necessidade de caixa, objetivando,
sempre que possível, aumentar a
distribuição de dividendos para mais de
50%, dependendo da necessidade de
capital.

Adicionalmente, em assembleia geral
extraordinária realizada em 29 de
outubro de 2013, os acionistas da
Companhia aprovaram a proposta da
administração de distribuição de
dividendos futuros de, no mínimo, 50%
do lucro líquido a partir do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de
2014, desde que verificadas as
seguintes condições:
(a) a Companhia tenha executado com
sucesso sua oferta pública inicial de
ações, antes de qualquer distribuição de
dividendos; (b) a Companhia apurar lucro
líquido para permitir a distribuição de
dividendos e cumprir com as obrigações
da Lei das S.A.; (c) a Companhia não tiver
qualquer outra necessidade de capital
para desenvolver seus negócios e/ou
projetos estratégicos;
(d) a Companhia cumprir com os
pagamentos de dívida em favor do GJP
Fundo de Investimento em Participações;
e (e) o Conselho de Administração e os
acionistas
decidirem
aprovar,
no
momento oportuno, a efetiva distribuição
de dividendos relativa a cada um dos
exercícios sociais. A intenção de distribuir
dividendos futuros será avaliada em
bases anuais e a Companhia poderá
ajustar a relação de
pagamento
dependendo da sua necessidade de
caixa, objetivando, sempre que possível,
aumentar a distribuição de dividendos
para mais de 50%, dependendo da
necessidade de capital.

PÁGINA: 15 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

2018
Como regra geral, os acionistas da
c.
periodicidade Companhia terão direito de receber
dividendos anualmente, calculados na
das
distribuições forma descrita acima. Adicionalmente,
Companhia
poderá
elaborar
de dividendos a
balanços semestrais, ou em períodos
inferiores, e poderá declarar, por
deliberação
do
Conselho
de
Administração: (i) o pagamento de
dividendos ou juros sobre capital
próprio, à conta do lucro apurado em
balanço semestral, imputados ao valor
dos dividendos obrigatórios, se
houver; (ii) a distribuição de dividendos
em períodos inferiores a 6 (seis)
meses, ou juros sobre capital próprio,
imputados ao valor do dividendo
obrigatório, se houver, desde que o
total de dividendos pagos em cada
semestre do exercício social não
exceda ao montante das reservas de
capital; e (iii) o pagamento de
dividendos intermediários ou juros
sobre capital próprio, à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros
existentes no último balanço anual ou
semestral, imputados ao valor dos
dividendos obrigatórios, se houver.

2017
Como regra geral, os acionistas da
Companhia terão direito de receber
dividendos anualmente, calculados na
forma descrita acima. Adicionalmente,
a
Companhia
poderá
elaborar
balanços semestrais, ou em períodos
inferiores, e poderá declarar, por
deliberação
do
Conselho
de
Administração: (i) o pagamento de
dividendos ou juros sobre capital
próprio, à conta do lucro apurado em
balanço semestral, imputados ao
valor dos dividendos obrigatórios, se
houver; (ii) a distribuição de
dividendos em períodos inferiores a 6
(seis) meses, ou juros sobre capital
próprio, imputados ao valor do
dividendo obrigatório, se houver,
desde que o total de dividendos pagos
em cada semestre do exercício social
não exceda ao montante das reservas
de capital; e (iii) o pagamento de
dividendos intermediários ou juros
sobre capital próprio, à conta de
lucros acumulados ou de reserva de
lucros existentes no último balanço
anual ou semestral, imputados ao
valor dos dividendos obrigatórios, se
houver.

2016
Como regra geral, os acionistas da
Companhia terão direito de receber
dividendos anualmente, calculados na
forma descrita acima. Adicionalmente, a
Companhia poderá elaborar balanços
semestrais, ou em períodos inferiores, e
poderá declarar, por deliberação do
Conselho de Administração: (i) o
pagamento de dividendos ou juros sobre
capital próprio, à conta do lucro apurado
em balanço semestral, imputados ao
valor dos dividendos obrigatórios, se
houver; (ii) a distribuição de dividendos
em períodos inferiores a 6 (seis) meses,
ou juros sobre capital próprio, imputados
ao valor do dividendo obrigatório, se
houver, desde que o total de dividendos
pagos em cada semestre do exercício
social não exceda ao montante das
reservas de capital; e (iii) o pagamento
de dividendos intermediários ou juros
sobre capital próprio, à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros
existentes no último balanço anual ou
semestral, imputados ao valor
dos
dividendos obrigatórios, se houver.
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2018
d.
eventuais
restrições
à
distribuição de
dividendos
impostas
por
legislação
ou
regulamentaçã o
especial
aplicável
ao
emissor, assim
como contratos,
decisões
judiciais,
administrativa s
ou arbitrais

A Lei das S.A. permite que a
Companhia suspenda a distribuição
do dividendo obrigatório caso o
Conselho de Administração informe
à
assembleia
geral
que
a
distribuição é incompatível com sua
situação financeira. O Conselho
Fiscal, se instalado, deve emitir seu
parecer de recomendação do
Conselho
de
Administração.
Ademais,
o
Conselho
de
Administração deverá apresentar à
Comissão de Valores Mobiliários
justificativa para suspensão da
distribuição dos dividendos, dentro
dos cinco dias da realização da
Assembleia Geral. Os lucros não
distribuídos,
em
razão
da
suspensão
na
forma
acima
mencionada, serão destinados a
uma reserva especial e, caso não
sejam absorvidos por prejuízos
subsequentes, deverão ser pagos, a
título de dividendos, tão logo a
condição financeira da quitação da
dívida ou da ocorrência de uma
oferta pública de ações, a
distribuição de dividendos e juros
sobre capital próprio para os
acionistas da Companhia será
reconhecida como um passivo nas
informações
contábeis
da
Companhia ao final do respectivo
exercício
social,
sendo
que
qualquer valor acima do mínimo
obrigatório
somente
será
aprovisionado quando aprovados
pelos acionistas em assembleia
geral.

2017
A Lei das S.A. permite que a
Companhia
suspenda
a
distribuição
do
dividendo
obrigatório caso o Conselho de
Administração
informe
à
assembleia geral que a distribuição
é incompatível com sua situação
financeira. O Conselho Fiscal, se
instalado, deve emitir seu parecer
de recomendação do Conselho de
Administração.
Ademais,
o
Conselho de Administração deverá
apresentar à Comissão de Valores
Mobiliários
justificativa
para
suspensão da distribuição dos
dividendos, dentro dos cinco dias
da realização da Assembleia Geral.
Os lucros não distribuídos, em
razão da suspensão na forma
acima
mencionada,
serão
destinados a uma reserva especial
e, caso não sejam absorvidos por
prejuízos subsequentes, deverão
ser pagos, a título de dividendos,
tão logo a condição financeira da
quitação da dívida ou da ocorrência
de uma oferta pública de ações, a
distribuição de dividendos e juros
sobre capital próprio para os
acionistas da Companhia será
reconhecida como um passivo nas
informações
contábeis
da
Companhia ao final do respectivo
exercício
social,
sendo
que
qualquer valor acima do mínimo
obrigatório
somente
será
aprovisionado quando aprovados
pelos acionistas em assembleia
geral.

2016
A Lei das S.A. permite que a Companhia
suspenda a distribuição do dividendo
obrigatório caso o Conselho de Administração
informe à assembleia geral que a distribuição
é incompatível com sua situação financeira. O
Conselho Fiscal, se instalado, deve emitir seu
parecer de recomendação do Conselho de
Administração. Ademais, o Conselho de
Administração deverá apresentar à Comissão
de Valores Mobiliários justificativa para
suspensão da distribuição dos dividendos,
dentro dos cinco dias da realização da
Assembleia Geral. Os lucros não distribuídos,
em razão da suspensão na forma acima
mencionada, serão destinados a uma reserva
especial e, caso não sejam absorvidos por
prejuízos subsequentes, deverão ser pagos, a
título de dividendos, tão logo a condição
financeira da quitação da dívida ou da
ocorrência de uma oferta pública de ações, a
distribuição de dividendos e juros sobre
capital próprio para os acionistas da
Companhia será reconhecida como um
passivo nas informações contábeis da
Companhia ao final do respectivo exercício
social, sendo que qualquer valor acima do
mínimo
obrigatório
somente
será
aprovisionado quando aprovados pelos
acionistas em assembleia geral.
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2018
e. se o emissor
possui uma
política de
destinação de
resultados
formalmente
aprovada,
informando
órgão
responsável
pela aprovação,
data da
aprovação e,
caso o emissor
divulgue a
política, locais
na rede mundial
de
computadores
onde o
documento
pode ser
consultado

A Companhia não possui política de
destinação de resultados formalmente
aprovada.

2017

2016

A Companhia não possui política de A Companhia não possui política de
destinação de resultados formalmente destinação de resultados formalmente
aprovada.
aprovada.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2018

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2017

Exercício social 31/12/2016

256.763.000,00

212.697.000,00

177.714.000,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

25,000000

25,000000

25,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

24,840000

28,190000

28,360000

Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

64.191.000,00

53.174.000,00

44.427.000,00

192.572.000,00

159.523.000,00

133.287.000,00

30/04/2019

27/04/2018

28/04/2017

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

60.352.000,00

20/12/2018

40.891.000,00

28/12/2017

22.203.000,00

28/12/2016

3.839.000,00

28/05/2019

12.193.000,00

20/06/2018

22.224.000,00

28/06/2017

Dividendo Obrigatório
Ordinária
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Nos últimos três exercícios sociais, a Companhia não declarou dividendos à conta de lucros
retidos ou de reservas constituídas em exercícios sociais anteriores.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
5.054.097.000,00
0,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento

0,82000000

Outros índices

1,80000000

Dívida Líquida – Em 31 de dezembro de 2018, nosso
endividamento líquido era de R$ 1.302,2 milhões divididos
pelo nosso EBITDA ajustado que era R$721,6 milhões para
o período de doze meses encerrados em 31 de dezembro
de 2018, representando um índice de endividamento
líquido de 1,80. Por endividamento líquido (dívida líquida)
deve-se entender o somatório dos empréstimos,
financiamentos e debêntures circulantes e não circulantes,
deduzidos ou acrescidos dos instrumentos derivativos
enquadrados como “hedge accounting” para protegê-los,
somado ao contas a pagar de recentes aquisições de
participações societárias (circulante e não circulante) e
subtraído do saldo de caixa e equivalentes de caixa.
Entendemos que o índice endividamento líquido / EBITDA
Ajustado representa, de forma mais apropriada, o índice de
endividamento da Companhia, pois reflete o endividamento
consolidado líquido das suas disponibilidades imediatas
para pagamentos, considerada a sua geração de caixa
operacional.
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Títulos de dívida

Quirografárias

56.980.000,00

698.910.000,00

Financiamento

Quirografárias

75.596.000,00

100.679.022,00

Empréstimo

Quirografárias

553.520.000,00
686.096.000,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

100.000.000,00

0,00

855.890.000,00

21.950.479,00

58.022.499,00

256.248.000,00

4.090.000,00

0,00

0,00

557.610.000,00

803.679.022,00

121.950.479,00

58.022.499,00

1.669.748.000,00

Observação
O valor total dos tipos de dívida mencionado acima se refere às informações financeiras consolidadas da Companhia.
Não obstante a recomendação constante do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 02/2016, o item “Soma do passivo circulante e do passivo não circulante” do quadro 3.7 e o item “Total das obrigações” deste item 3.8 não
coincidem tendo em vista que o item 3.7 considera outros passivos que não relacionados a empréstimos, financiamentos e títulos de dívida da Companhia.
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 3 deste Formulário de
Referência.

PÁGINA: 23 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.1
– Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial,
aqueles relacionados:
a. Ao emissor
b. A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
c. A seus acionistas
d. A suas controladas e coligadas
e. A seus fornecedores
f. A seus clientes
g. Aos setores da economia nos quais o emissor atue
h. À regulação dos setores em que o emissor atue
i. Aos países estrangeiros onde o emissor atue
j. A questões socioambientais
O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos. Antes
de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de nossa emissão, os potenciais
investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência,
os riscos mencionados abaixo e as nossas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas.
Nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros
poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de
mercado dos valores mobiliários de nossa emissão poderá diminuir em razão de quaisquer desses e/ou de
outros fatores de risco, hipótese em que os potenciais investidores poderão perder substancial ou totalmente
o seu investimento nos valores mobiliários de nossa emissão. Os riscos descritos abaixo são aqueles que
nós conhecemos e acreditamos que, na data deste Formulário de Referência, podem nos afetar
adversamente. Além disso, riscos adicionais não conhecidos por nós atualmente ou considerados irrelevantes
neste momento também poderão nos afetar adversamente no futuro.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa neste
Formulário de Referência ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou
problema poderá causar ou ter “efeito adverso” ou “negativo” para nós, ou expressões similares, significa que
tal risco, incerteza ou problema poderá causar efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia e/ou das suas
controladas, bem como no preço dos valores mobiliários de nossa emissão. Expressões similares incluídas
nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante à subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que estejam em
um item podem também se aplicar a outros itens.
Os riscos descritos abaixo se aplicam não somente a nós, mas também às nossas controladas.

a.

Riscos Relacionados ao Emissor
Podemos não conseguir implementar nossos planos de inaugurar e operar novas lojas, ampliar nossa
rede de distribuição por meio de lojistas franqueados ou converter agentes independentes em lojistas
franqueados.
Uma de nossas principais estratégias do nosso negócio consiste na ampliação da rede de distribuição por meio
da adesão de novos lojistas à nossa rede de franqueados, da inauguração de novas lojas e/ou da conversão
de agentes independentes em novos franqueados.
No entanto, a implementação dessa estratégia está sujeita a diversos riscos e incertezas que são alheios ao
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nosso controle. Em decorrência disso, a nossa capacidade de expansão poderá ser prejudicada se não
conseguirmos encontrar pontos de vendas estratégicos em mercados consumidores promissores para a
abertura de novas lojas, se o nível de competição no mercado em que atuamos aumente ou se as condições
de mercado afetarem a demanda pelos serviços que oferecemos.
Além disso, não podemos garantir aos nossos acionistas que conseguiremos atrair novos franqueados com
ampla experiência no setor de turismo ou que seremos capazes de manter um relacionamento estável e
duradouro com nossos franqueados e master franqueados, em decorrência de motivos alheios ao nosso
controle.
Caso não tenhamos êxito na implementação de nossas estratégias de negócio em razão dos motivos acima
expostos, além de outros fatores alheios ao nosso controle, nossos negócios, nosso resultado operacional,
nossa situação financeira e nosso crescimento poderão ser adversamente afetados.
Podemos não ser bem-sucedidos em executar as nossas estratégias de crescimento.
Nossa estratégia de crescimento envolve, além do plano de crescimento da rede de distribuição, a expansão
da nossa oferta on-line de produtos, serviços e destinos de viagem. É importante destacar que não podemos
garantir que seremos capazes de executar com sucesso a nossa estratégia de crescimento, uma vez que ela
depende de uma série de fatores incluindo, entre outros, a nossa capacidade de:
•

Continuar a oferecer uma gama de produtos e serviços de turismo a preços atraentes;

•

Desenvolver novos produtos e serviços, de forma a aumentar a oferta junto a todas as classes sociais,
principalmente junto à classe média brasileira;

•

Criar novas fontes de receita;

•

Continuar a oferecer aos nossos máster franqueados e franqueados uma proposta diferenciada de valor; e

•

Diversificar nossos canais de distribuição, principalmente por meio da Internet.
Alguns desses fatores são alheios ao nosso controle, portanto, não temos certeza de que teremos sucesso
ao implementar nossas estratégias de crescimento, ou, até de que executaremos estas estratégias em condições
não satisfatórias, o que pode afetar de forma negativa nossos negócios, nossos resultados operacionais, a
nossa situação financeira e o nosso crescimento.
Nossa capacidade de atrair, treinar e manter executivos e demais profissionais qualificados é
essencial para nossos negócios, resultado operacional e futuro crescimento.

Nossos negócios e futuro sucesso dependem, em grande parte, do trabalho contínuo da nossa alta
administração formada por executivos e colaboradores-chave, cujo conhecimento das nossas operações e
expertise no setor de turismo brasileiro são fundamentais para a tomada de decisões apropriadas, a
antecipação de oportunidades de negócio a serem exploradas e a condução de nossos negócios. As
habilidades específicas que exigimos em nossos negócios podem demandar tempo e ter altos custos para
serem adquiridas ou desenvolvidas e, como resultado, essas habilidades são frequentemente difíceis de
serem encontradas. Por conseguinte, ressaltamos que a eventual perda dos nossos principais executivos e a
nossa incapacidade de atrair, integrar e manter profissionais qualificados, podem causar efeitos prejudiciais
relevantes sobre os nossos negócios e resultados operacionais.
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Falhas, interrupções ou violações de segurança em nossos sistemas de tecnologia da informação
poderão impactar adversamente nossas atividades.
A comercialização de nossos produtos e serviços depende, em grande parte, de nossos sistemas de
tecnologia da informação. Em decorrência disso, falhas em manter e melhorar a eficiência, confiabilidade e
integridade de nossos sistemas de tecnologia da informação, poderão acarretar em interrupções, suspensões,
atrasos ou deteriorações no sistema, que poderão prejudicar nossa capacidade de processar operações e
diminuir a qualidade de nossos serviços para nossos clientes.
Vale ressaltar que, caso as falhas no sistema forem frequentes e persistentes ou se não formos capazes de
efetuar os reparos ou as atualizações a tempo e se eventuais falhas ou interrupções se prolongarem, nossas
atividades, nossos controles operacionais e financeiros podem ser prejudicados, afetando adversamente
nossa reputação e resultados operacionais.
Nossos sistemas de tecnologia da informação estão sujeitos, além dos riscos previamente enfatizados, a
danos e prejuízos decorrentes de diversas causas, incluindo, mas não se limitando, aos listados abaixo:
•

Interrupção no fornecimento de energia elétrica, falhas no sistema de computadores, na rede de internet,
telecomunicações e rede de dados, erros do operador, dados ou informações perdidos ou corrompidos e
outros eventos similares;

•

Sabotagem, vírus nos computadores, acesso não autorizado por indivíduos buscando interromper operações
ou se apropriar indevidamente de informações e outras quebras, eletrônicas ou físicas, no sistema de
segurança;

•

Falhas nos sistemas de terceiros, softwares ou serviços nos quais confiamos para manter nossas próprias
operações;

•

Falhas de segurança relacionada a nossos sistemas de tecnologia da informação, as quais podem também
expor informações sensíveis ou confidenciais; e

•

Desastres naturais, guerras e atos de terrorismo.
Podemos ser responsabilizados na esfera civil por danos causados a consumidores ou a terceiros em
razão dos serviços que intermediamos, diretamente ou por meio de nossos franqueados, e/ou nossos
fornecedores, inclusive por fatos alheios ao nosso controle, o que poderá afetar adversamente a
nossa reputação e os nossos resultados operacionais.

A legislação brasileira de defesa do consumidor é extremamente protetiva aos interesses dos consumidores.
Nesse sentido, a Companhia pode ser responsabilizada por qualquer vício ou defeito nos serviços prestados
ou em caso de acidente, de maneira objetiva, ou seja, independentemente de existência de culpa.
Deve-se destacar que, em processos desta natureza, geralmente ocorre a inversão do ônus da prova, o que
significa que somos responsáveis por provar a improcedência da demanda de nossos clientes. Assim, temos
em geral a responsabilidade de provar que tais reclamações ou processos judiciais são improcedentes,
colocando-nos em posição de desvantagem em qualquer demanda envolvendo relações de consumo.
Ademais, o nosso modelo de negócios se baseia, sobretudo, no desempenho de nossos franqueados e
master franqueados, cujos atos estão muitas vezes fora de nosso controle. Em decorrência disso, podemos
ser responsabilizados em casos nos quais os atos de fornecedores, franqueados e master franqueados
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resultem em prejuízo a terceiros e aos consumidores, o que pode afetar adversamente nossos negócios,
nossa condição financeira, nossos resultados operacionais e nossa reputação. Além disso, estamos expostos
a outras demandas ou reclamações no curso normal de nossos negócios.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos
nos nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais.
Somos réus em processos judiciais e administrativos de natureza cível, tributária e trabalhista, cujos
resultados não podemos garantir que serão favoráveis à Companhia. As provisões constituídas podem ser
insuficientes para fazer frente ao custo total decorrente dos processos.
Ressaltamos que caso ocorram decisões desfavoráveis em um ou diversos processos, a Companhia pode
ser obrigada a dispender valores substanciais que podem afetar material e adversamente os resultados
operacionais, fluxo de caixa e condição financeira da Companhia.
Adicionalmente, podemos estar sujeitos a contingências por outros motivos que nos obriguem a despender
valores significativos. Decisões contrárias aos nossos interesses que eventualmente alcancem valores
substanciais ou impeçam a realização de negócios, conforme inicialmente planejados, poderão causar um
efeito adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais. Para maiores informações
a respeito dos processos judiciais e administrativos nos quais somos parte, vide seção 4.3 deste Formulário
de Referência.
Qualquer falha em manter a imagem da nossa marca “CVC” pode resultar em um efeito adverso
relevante em nossos negócios, em nossa situação financeira e resultado operacional.
Não há como garantir que seremos satisfatoriamente capazes de manter a imagem de nossa marca e ao
mesmo tempo administrar, de forma eficiente, os nossos custos de publicidade. Se não formos capazes de
manter a imagem, confiabilidade e reputação da marca “CVC” junto ao público consumidor, a nossa
capacidade de competir no mercado de turismo poderá ser negativamente afetada, o que teria um impacto
adverso relevante em nossos negócios, resultados e, consequentemente, em nosso crescimento.
Podemos ter que arcar com o pagamento de assentos aéreos e cabines em cruzeiros marítimos
contratados junto aos fornecedores de transportes aéreo e marítimo mesmo sem conseguir vendê-los
aos nossos clientes.
Nosso modelo de negócio pressupõe, em alguns casos, a contratação de assentos aéreos e cabines em
cruzeiros marítimos de forma antecipada, em número suficiente para garantir a oferta de nossos serviços
turísticos aos nossos clientes. A não comercialização de parte ou da totalidade de assentos e cabines junto
aos nossos clientes poderá impactar adversamente nossa condição financeira e nossos resultados
operacionais.
Nosso sucesso futuro depende da contínua atratividade de nossa proposta de valor aos clientes.
Nosso sucesso depende da atratividade do modelo de negócios de intermediação de serviços turísticos
prestados aos nossos clientes. Qualquer falha de nossa parte em antecipar e reagir às alterações nas
preferências dos clientes, pode ser prejudicial para nossos negócios e perspectivas de crescimento.
Concomitantemente a isso, destacamos que qualquer mudança nas preferências dos consumidores que os
distancie do nosso modelo de negócio e do conceito de nossas lojas, pode afetar adversamente o nosso
desempenho financeiro.
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Futuras emissões de valores mobiliários poderão diminuir o valor de mercado de nossas ações
ordinárias além de resultar na diluição da participação dos acionistas em nosso capital social.
Qualquer emissão de valores mobiliários, poderá resultar na diluição da participação de nossos acionistas em
nossa Companhia. Poderemos emitir valores mobiliários por diversas razões, incluindo para pagamento de
aquisições de outras empresas do setor, financiamento de nossas operações e negócios estratégicos, para
ajustar nossa relação entre endividamento e capital, para satisfazer as nossas obrigações mediante o
exercício das opções em aberto ou outros valores mobiliários, se houver, e por qualquer outra razão.
Os nossos acionistas podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Nos termos do nosso Estatuto Social, devemos pagar aos acionistas, no mínimo, 25% do lucro líquido anual,
calculado e ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendos ou juros sobre
o capital próprio. O lucro líquido, no entanto, poderá ser capitalizado e utilizado para compensar prejuízos,
conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e pode não estar disponível para pagamento de
dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite que uma
companhia aberta não efetue a distribuição do dividendo obrigatório em qualquer ano, caso o conselho de
administração informe à assembleia geral de acionistas que a distribuição seria incompatível com a condição
financeira. Na ocorrência destes eventos, os detentores de nossas ações poderão não receber dividendos ou
juros sobre o capital próprio.
b. Relacionados ao nosso controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle.
A Companhia não possui um controlador definido, o que deixa a Companhia mais suscetível a alianças
entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um grupo de
controle.
A ausência de um único acionista ou grupo de acionistas controladores torna a Companhia mais vulnerável a
tentativas hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes. Além disso, certas deliberações que
exigem quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório.
c.

Relacionados aos nossos acionistas
Como a Companhia não possui um acionista controlador definido, não vislumbramos riscos incorridos pela
Companhia em decorrência de seus acionistas e que possam influenciar a decisão do investimento.

d. Relacionados às nossas controladas e coligadas
Os riscos relacionados às nossas controladas são os mesmos relacionados à Companhia.
e.

Relacionados aos nossos fornecedores
Podemos não ser capazes de manter e firmar novos acordos com fornecedores, incluindo companhias
aéreas, redes de hotéis, companhias de transporte terrestre, operadoras de cruzeiros marítimos e
outros fornecedores estratégicos.
Nosso negócio depende da nossa capacidade de manter relações e acordos com os fornecedores existentes,
assim como de nossa capacidade de firmar e manter relações com novos fornecedores. Se não formos
capazes de desenvolver novas relações ou de manter aquelas já existentes em termos favoráveis, podemos
não conseguir oferecer determinados produtos e serviços ou não conseguir oferecer preços e condições
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competitivos para nossos clientes, o que pode afetar adversamente nossos negócios e resultados
operacionais. Mudanças adversas em acordos existentes, incluindo a incapacidade de qualquer fornecedor
de cumprir com suas obrigações, o aumento da consolidação do setor ou nossa incapacidade de entrar em
novos acordos com essas partes em termos favoráveis, ou mesmo em quaisquer outros termos, podem reduzir
a quantidade, qualidade, preço e distribuição dos serviços de turismo que somos capazes de oferecer, o que
pode afetar adversamente nossos negócios e desempenho financeiro.
Dependemos de um número pequeno de companhias aéreas para auferir parte relevante de nossa
receita e podemos ser adversamente afetados por mudanças na situação financeira, por uma maior
consolidação, ou pelo fortalecimento das alianças entre uma ou mais dessas companhias aéreas.
O setor de companhias aéreas no Brasil é altamente concentrado. De acordo com dados da ABEAR
(Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a GOL foi líder em participação de mercado entre as
empresas brasileiras no mercado de voos domésticos, com 35,8%, transportando 31,5 milhões de
passageiros em 2018. A segunda companhia aérea que mais participou do mercado foi a LATAM com 32,01%.
Se não formos capazes de manter um sólido relacionamento com essas companhias aéreas, poderemos não
ser mais capazes de oferecer determinados serviços turísticos aos nossos clientes, tais como viagens a
destinos específicos, ou, poderemos ser forçados a procurar novas parcerias com outras companhias aéreas,
o que poderá reduzir a competitividade de nossos preços, acordos comerciais e a diversificação de nossos
serviços turísticos. Ademais, vale destacar que, as companhias aéreas têm, nos últimos anos, sofrido um
processo de consolidação e/ou de fortalecimento de suas alianças operacionais, o que pode aumentar o poder
de barganha dessas companhias aéreas com as quais negociamos.
Podemos ser afetados negativamente por um movimento de consolidação do mercado hoteleiro.
Uma eventual consolidação do setor hoteleiro aumentaria o poder de negociação das grandes redes de hotéis,
o que pode afetar negativamente nossa capacidade de negociação e obtenção de preços e condições
comerciais atrativos, e, consequentemente, o nosso diferencial competitivo de obtenção de tarifas junto aos
hotéis.
Estamos sujeitos ao risco de falta de disponibilidade de voos fretados para certos serviços turísticos.
Parte de nossos negócios utiliza aeronaves fretadas para determinados destinos. Dessa forma, dependemos
da disponibilidade de aeronaves fretadas para oferecermos tais serviços. A falta de aeronaves para voos
fretados pode ocorrer por diversas razões, incluindo:
•

Excesso de demanda por voos comerciais regulares;

•

O nível de investimento das companhias aéreas em rotas fretadas;

•

A sazonalidade da indústria de turismo; e

•

A disponibilidade de tripulação de voo devido a exigências de treinamento do governo, limitações nas horas
de trabalho e outros fatores alheios ao nosso controle.
Se não formos capazes de encontrar voos fretados, poderemos ser forçados a reservar lugares em voos
regulares para nossos clientes a um custo maior, o que pode afetar adversamente nossos resultados
financeiros e operacionais. Se tais voos regulares não estiverem disponíveis em condições econômicas
razoáveis ou mesmo se estiverem indisponíveis, nossa capacidade de acomodar nossos passageiros e
oferecer determinados serviços a preços competitivos pode ser adversamente afetada.
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Dependemos do desempenho de nossos principais fornecedores e parceiros.
Dependemos de vários fornecedores da indústria do turismo para auxiliar as nossas atividades de
intermediação de serviços turísticos. Destacamos que a Companhia não possui controle sobre a atuação dos
nossos principais fornecedores e parceiros, tais como as companhias de transporte aéreo e terrestre, cadeias
hoteleiras e operadores de cruzeiros marítimos.
Sendo assim, ressaltamos que caso algum dos nossos principais fornecedores e parceiros apresentem uma
conduta não condizente com os padrões estabelecidos por nós ou em desacordo com a legislação e com a
regulamentação aplicável ao nosso setor de atuação, poderemos ter a nossa imagem e reputação
prejudicadas no mercado em que atuamos, bem como gerar responsabilidade atribuível a nós pelos atos
praticados pelos nossos fornecedores, inclusive na esfera judicial.
f.

Relacionados aos nossos clientes
Estamos sujeitos à disponibilidade de crédito para nossos clientes
Em 2018, cerca de 75% das nossas intermediações de serviços turísticos foram realizadas por meio de
cartões de crédito ou boletos bancários, ambos de forma parcelada.
Em decorrência disso, destacamos que um aumento nas taxas de inadimplência ou falta de pagamento dos
nossos clientes pode resultar na redução das taxas de aprovação de crédito ou no aumento das taxas para
fornecer opções de financiamento aos nossos clientes por instituições financeiras. Isso pode afetar
adversamente nossa receita e margens.
Se, em algum momento, a disponibilidade de crédito for reduzida ou se não formos capazes de oferecer
opções de financiamento a nossos clientes, nossos resultados operacionais e condição financeira podem ser
adversamente afetados. Para mais informações ver abaixo item “4.1(g)” do Formulário de Referência.

g. Relacionados aos setores da economia nos quais atuamos
O setor de turismo é sensível a diminuições no poder de compra do consumidor e a ciclos econômicos.
Nossos negócios e desempenho financeiro são diretamente afetados pela conjuntura econômica brasileira,
assim como a indústria de viagens em todo o mundo, incluindo qualquer variação na oferta ou na demanda
dos pacotes de viagem comercializados pela Companhia, e, consequentemente, no seu preço.
Tendo em vista que o produto oferecido pela Companhia consiste, basicamente na comercialização de
pacotes de viagens, os quais caracterizam-se como atividades discricionárias para nossos clientes, ficamos
expostos aos efeitos das condições conjunturais da economia e eventuais deteriorações econômicas que
podem, em última análise, reduzir os gastos discricionários dos consumidores no decorrer das viagens.
Considerando que a indústria de turismo é diretamente afetada por diversos vetores econômicos relacionados
ao poder de compra e gastos do consumidor, dentre os quais destacam-se a variação das taxas de juros e da
inflação, bem como a disponibilidade de crédito, desvalorização do Real frente a outras moedas, tributos, taxa
de desemprego, os níveis de renda disponível do consumidor, confiança do consumidor e que o desempenho
da economia brasileira é diretamente influenciado por fatores econômicos, políticos ou outras questões que
estão além do nosso controle. Qualquer evolução negativa relacionada a esses fatores, seja real ou
percebida, pode afetar negativamente nossos negócios, resultados operacionais e desempenho financeiro.
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A desintermediação na indústria de turismo pode ter um efeito adverso relevante em nossos negócios.
Oferecemos a nossos clientes a intermediação de serviços turísticos que são fornecidos ou prestados por
nossos fornecedores e parceiros, incluindo rede de hotéis, companhias de transporte terrestre e aéreo e
operadoras de cruzeiros marítimos. Caso haja uma desintermediação no setor de turismo e nossos clientes
passem a adquirir os produtos e serviços que oferecemos diretamente de nossos fornecedores e parceiros,
nosso negócio pode
ser adversamente afetado. Nesse sentido, acreditamos que a referida desintermediação pode ser decorrente
de diversos fatores, alguns alheios ao nosso controle, incluindo, mas não se limitando a:
•

Nossos preços, termos e condições serem menos atraentes e competitivos comparados aos diretamente
oferecidos por nossos fornecedores e parceiros;

•

Vivenciarmos interrupções na oferta ou fornecimento de nossos produtos e serviços a nossos clientes; e

•

Uma alteração no comportamento e nas preferências dos consumidores brasileiros na compra de produtos
e serviços.
Ressaltamos que qualquer um desses fatores pode contribuir para a desintermediação e afetar adversamente
nosso negócio, nossos resultados operacionais e nossa condição financeira.
Nossa indústria está sujeita à sazonalidade, o que pode causar uma variação considerável em nossos
resultados operacionais trimestrais.
O setor de turismo e, consequentemente, o nosso negócio experimentam flutuações sazonais, as quais
podem suscitar uma variação considerável em nossos resultados operacionais trimestrais.
Nesse sentido, é importante destacar que historicamente, o volume das nossas receitas líquidas anuais
reconhecidas nos meses de janeiro, julho e dezembro têm sido mais relevantes em relação aos demais
meses, devido, em parte, ao maior volume de viagens durante os períodos de férias escolares. Por
conseguinte, os nossos resultados operacionais estão mais concentrados nos períodos de férias escolares,
que pode ser afetado por fatores climáticos e econômicos, dentre outros.
O mercado de operadoras de turismo no Brasil é bastante fragmentado e se não competirmos
efetivamente com os atuais e possíveis novos competidores, inclusive com as Agências de Viagens
Eletrônicas / Online Travel Agencies, nossos negócios podem ser adversamente afetados.
O mercado de operadoras de turismo no Brasil é altamente pulverizado, fato que proporciona uma competição
direta com pequenas operadoras de turismo, bem como, com agentes autônomos que ocupam uma pequena
parcela da participação de mercado, os quais não estão vinculados a nenhuma bandeira de operadora de
turismo.
Ademais, ressaltamos que parte de nossos principais concorrentes nas linhas de negócios de passagens
aéreas e outros serviços de turismo são companhias vinculadas a alguns de nossos parceiros comerciais e
fornecedores. O conflito de interesses resultante dessa relação, entre concorrente e fornecedor, pode afetar
negativamente nosso negócio.
Em decorrência disso, destacamos que a Companhia poderá ser prejudicada na competição por melhores
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preços, bem como nas nossas negociações com fornecedores e parceiros. Por conseguinte, ressaltamos que
se por qualquer motivo não conseguirmos negociar junto aos nossos principais fornecedores condições
vantajosas e não formos capazes de encontrar soluções satisfatórias para concorrer de forma eficaz com tais
operadores, nossas vendas e, consequentemente, nossos resultados, poderão ser afetados de maneira
adversa. Para informações adicionais acerca de nossos concorrentes, vide abaixo item “7.3” deste Formulário
de Referência.
O Governo Federal exerceu e continua exercendo significativa influência na economia brasileira. A
conjuntura política e econômica brasileira pode prejudicar nossos negócios e nosso desempenho
financeiro.
As condições políticas e econômicas afetam diretamente os nossos negócios e podem afetar adversamente
nossas operações e desempenho financeiro, uma vez que, a imposição, pelo Governo Federal, de políticas
macroeconômicas pode resultar em impactos significativos sobre as companhias brasileiras, inclusive sobre
nós, bem como nas condições de mercado e preços de valores mobiliários no Brasil.
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo
Federal, bem como por ciclos econômicos instáveis. Neste sentido, o Governo Federal tem frequentemente
modificado as políticas monetárias, de crédito, fiscal, entre outras, para influenciar a condução da economia
do Brasil.
As ações do Governo Federal para controlar a inflação, por vezes, envolveram o controle de salários e preços,
restrição ao acesso a contas bancárias, bloqueio de contas bancárias, controles no fluxo de capital e
determinados limites sobre importações e exportações de mercadorias. Ressaltamos que não temos qualquer
controle sobre quais medidas ou políticas o Governo Federal poderá tomar no futuro, nem podemos fazer
qualquer previsão nesse sentido. Nosso negócio, situação financeira e resultados operacionais, bem como o
preço de mercado de nossas ações poderão ser prejudicados pelas alterações da política pública nas esferas
federal, estadual e municipal, com respeito a tarifas públicas e controles cambiais, bem como por outros
fatores, tais como:
•

Inflação;

•

Flutuação das taxas de câmbio;

•

Controles e restrições a remessas ao exterior, tais como aquelas que foram impostas a remessas do gênero
(inclusive de dividendos) em 1989 e início de 1990;

•

Taxas de juros;

•

Liquidez dos mercados financeiros, creditícios e de capitais nacionais;

•

Expansão ou contração da economia brasileira, medida pelas taxas de crescimento do PIB;

•

Mudanças na regulamentação do setor de transporte;

•

Alterações nos preços de combustíveis;

•

Políticas fiscal e regime tributário; e

•

Outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que afetem o Brasil.
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Políticas governamentais e medidas de combate à inflação, juntamente com especulação pública sobre a
conjuntura econômica, têm frequentemente causado efeitos adversos àeconomia brasileira, contribuindo com
a incerteza econômica no país e aumentado a volatilidade ao mercado de ações no Brasil. As medidas do
Governo Federal para controlar a inflação e levar a efeito outras políticas envolveram, entre outros, controles
de salários e de preços, desvalorizações cambiais, controles do fluxo de capital e certos limites impostos a
bens e serviços importados. Se a inflação crescer em uma proporção maior que nossa receita, nossos custos
de repasse dos serviços intermediados podem aumentar e nossas margens operacional e líquida podem
diminuir.
Outras políticas e medidas adotadas pelo governo brasileiro, incluindo ajuste na taxa de juros, intervenção no
mercado de câmbio ou ações para ajustar ou fixar um valor para a moeda nacional, podem afetar adversamente
a economia brasileira, nossos negócios e o preço de nossas ações ordinárias.
A crise econômica e política no Brasil pode afetar adversamente nossos negócios, operações e
condição financeira.
A instabilidade econômica e política no Brasil apresentada entre os anos de 2015 e 2017 causada
principalmente pelo aumento da inflação, a desaceleração do crescimento do PIB, a incerteza sobre o governo
brasileiro em conseguir promulgar as reformas econômicas necessárias para melhorar a deterioração das
contas públicas e a incerteza no cenário eleitoral em 2018 levaram a um declínio da confiança do mercado
na economia brasileira e a uma crise no governo.
Essa crise econômica e política pode afetar as operações e o desempenho financeiro das empresas, incluindo
os nossos. A crise iniciada em 2015 afetou os mercados brasileiros e os preços de negociação dos valores
mobiliários emitidos por companhias brasileiras, incluindo a Companhia.
Não temos controle e não somos capazes de prever quais políticas ou ações o atual Governo Federal tomará
no futuro. Adicionalmente, o governo brasileiro pode estar sujeito à pressão interna para mudar suas políticas
macroeconômicas atuais a fim de alcançar maiores taxas de crescimento econômico. Não podemos prever
quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro. Além disso, como no passado, a economia brasileira
tem sido afetada por acontecimentos políticos do país, que também têm afetado a confiança dos investidores
e do público em geral, o que prejudica o desempenho da economia brasileira. Qualquer indecisão pelo
governo brasileiro na implementação de alterações em determinadas políticas ou regulamentos podem
contribuir para a incerteza econômica no Brasil e aumentar a volatilidade para os mercados e títulos de valores
mobiliários brasileiros emitidos no exterior por empresas brasileiras.

Não somos capazes de estimar plenamente o impacto dos acontecimentos políticos e macroeconômicos
globais e brasileiros nos nossos negócios. Além disso, em virtude da atual instabilidade política, há uma
incerteza substancial sobre as políticas econômicas futuras e não podemos prever quais políticas serão
adotadas pelo governo brasileiro e se essas políticas afetarão negativamente a economia, nossos negócios
ou nossa condição financeira. A instabilidade política e econômica atual levou a uma percepção negativa da
economia brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que também
podem afetar adversamente nossos negócios e nossas ações. Qualquer instabilidade econômica recorrente
e incertezas políticas podem afetar adversamente os nossos negócios.
A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la podem afetar adversamente a situação
econômica e o mercado de valores mobiliários brasileiros, nossos negócios e operações, bem como
o preço de nossas ações no mercado.
No passado, o Brasil experimentou altíssimas taxas de inflação e, consequentemente, adotou políticas
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monetárias que resultaram em uma das maiores taxas reais de juros do mundo. De acordo com o IGP-M, as
taxas de inflação no Brasil foram de, respectivamente, 5,1%, 7,8%, 5,5%, 3,7%, 10,5% e 7,19%, em 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Em 2017 a taxa ficou negativa em -0,53% e em 2018 foi de 7,54%.
Adicionalmente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) publicado pelo
IBGE, as taxas de inflação anuais brasileiras em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 foram 6,4%, 10,7%, 6,28%,
2,95% e 3,75%, respectivamente. Apesar dos seguidos aumentos da taxa de juros promovidos pelo BACEN
durante o período de 2013 a 2015, a inflação dos preços no Brasil continuou a aumentar, atingindo 10,7% em
2015. Em 2016, 2017 e 2018, como resultado da política econômica e a atividade do país, as taxas de inflação
reduziram.
Medidas futuras para combater a inflação e especulações sobre tais medidas também têm contribuído
significativamente para a incerteza econômica no Brasil e para a alta volatilidade no mercado de valores
mobiliários no País. As medidas do governo brasileiro para combater a inflação, principalmente por meio do
BACEN, tiveram e podem no futuro ter efeitos significativos sobre a economia brasileira e nossos negócios.
O Brasil pode experimentar altos níveis de inflação no futuro. Períodos de inflação alta poderão diminuir a
taxa de crescimento da economia brasileira, o que poderia levar a uma redução da demanda por nossos
serviços e redução das vendas. A inflação também poderá ocasionar o aumento de alguns dos nossos custos
e despesas, os quais poderemos não ser capazes de repassar aos nossos clientes e, como consequência,
poderá ocasionar a redução de nossas margens de lucro e lucro líquido. A inflação e seus efeitos nas taxas
de juros domésticas podem levar à redução da liquidez no mercado de crédito local, o que poderá afetar a
nossa capacidade de refinanciar a nossa dívida. Adicionalmente, medidas governamentais futuras, incluindo
a redução nas taxas de juros, intervenção no mercado cambial e de ações estrangeiros para ajustar ou corrigir
o valor do Real podem desencadear aumentos da inflação e afetar adversamente o desempenho da economia
brasileira como um todo. Qualquer um dos fatores acima mencionados pode afetar adversamente a economia
brasileira como um todo, bem como nossas condições financeiras, operações e resultados. Qualquer
diminuição da receita líquida ou lucro líquido e qualquer agravamento do nosso desempenho financeiro poderá
levar também a uma queda no preço de nossas ações no mercado.
Flutuações do Real frente a outras moedas, particularmente o Dólar, podem afetar de maneira adversa
a demanda por alguns de nossos produtos e serviços, impactando nossos resultados operacionais.
A demanda por viagens internacionais e cruzeiros marítimos que oferecemos está diretamente relacionada à
valorização do Real perante outras moedas, particularmente o Dólar.
A moeda brasileira tem historicamente sofrido frequentes e significativas variações em relação ao dólar norteamericano e outras moedas estrangeiras. No passado, o Governo Federal implementou diversos planos
econômicos e políticas cambiais, incluindo desvalorizações súbitas e desvalorizações periódicas sutis, durante
as quais os ajustes eram realizados diária a mensalmente, sistemas de taxa de câmbio flutuante, controles
de câmbio e mercados paralelos de câmbio.
Após o ano de 2015 ter apresentado uma desvalorização de 45% devido às más condições econômicas e
instabilidade política no Brasil, chegando ao final de 2015 a uma taxa de câmbio de R$ 3,905 por US$1,00,
em 2016 temos um resultado contrário, após as mudanças políticas no cenário interno, somadas aos fatores
externos,
2016
finalizou
a
uma
taxa
de
câmbio
de
R$ 3,250 por US$1,00, queda de 17%, 2017 finalizou com R$ 3,3074 por US$ 1,00 e 2018 finalizou com R$
3,8748 por R$ 1,00.
Não se pode garantir que o Real não desvalorizará em relação ao Dólar dos Estados Unidos.
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Historicamente, em períodos nos quais houve valorização do Dólar frente ao Real, nossas vendas nas linhas
de negócios de viagens internacionais e cruzeiros marítimos sofreram diminuições.
Deste modo, caso haja uma desvalorização do Real frente ao Dólar, podemos sofrer reduções de demanda
por produtos e serviços cujos preços estão atrelados à cotação do Dólar, o que pode afetar adversamente
nossos resultados operacionais.
Adicionalmente, os aumentos de custos para companhias aéreas em virtude de uma desvalorização do Real
frente ao Dólar, podem ser revertidos em aumentos de preços de passagens aéreas, o que pode impactar
negativamente nossas vendas e, consequentemente, os resultados das nossas operações.
Flutuações substanciais no preço do petróleo ou a indisponibilidade de quantidades suficientes
podem prejudicar nossos fornecedores e, consequentemente, nossos negócios.
O preço do petróleo está sujeito a oscilações com base em questões geopolíticas e na oferta e demanda do
produto, além de outros fatores alheios ao nosso controle. O custo do combustível afeta significativamente
tanto nossas companhias parceiras de transporte aéreo ou terrestre, como também nossas operadoras de
cruzeiros marítimos, que podem buscar repassar o custo do aumento do combustível por meio do aumento
dos preços e tarifas, o que muito provavelmente levaria ao aumento no preço de nossos produtos e serviços.
Se não conseguirmos repassar o reajuste de preço aos nossos clientes ou se tais aumentos impactarem a
demanda por produtos e serviços que oferecemos, poderemos ter um efeito adverso relevante em nossos
resultados operacionais.
Eventos extraordinários, tais como guerras, pandemias, catástrofes naturais, instabilidade política ou
social ou atos de terrorismo podem impactar negativamente o setor de turismo como um todo e,
consequentemente, os nossos resultados operacionais e financeiros.
Certos acontecimentos imprevisíveis e extraordinários alheios ao nosso controle, tais como guerra,
pandemias ou outros riscos relacionados à saúde, catástrofes naturais, instabilidade política ou social ou atos
de terrorismo podem afetar a demanda por nossos produtos e serviços.
Nossos negócios são sensíveis a questões de segurança e foram, no passado e podem, no futuro, sofrer uma
retração em função de eventuais ameaças terroristas (como os atentados em Paris, Barcelona, Londres,
Bruxelas e Nice), durante períodos de instabilidade política ou conflito (como a recente crise política na Síria),
ou durante outros momentos em que haja preocupação com questões de segurança por parte dos turistas,
incluindo riscos decorrentes de desastres naturais, tais como tsunamis ou terremotos, ou ainda quando há
riscos relacionados à saúde, como o vírus H1N1, a gripe aviária (H5N1 e H7N9), a síndrome respiratória aguda
grave, o vírus Zika, febre amarela ou outras epidemias ou pandemias. Adicionalmente, poderão ocorrer
paralizações ou greve em aeroportos ou companhias aéreas.
Atos de terrorismo e as condições climáticas adversas ou de outros desastres naturais, como os mencionados
acima, afetaram e podem, no futuro, ter um impacto negativo sobre a demanda por nossos serviços de turismo
e receitas relacionadas, afetando negativamente nossos resultados operacionais. Tais resultados
operacionais podem ser mais afetados desproporcionalmente se tais eventos ocorrem durante os períodos de
pico de viagens no Brasil, tais como os meses de janeiro, julho e dezembro.
Deficiências na infraestrutura brasileira, especialmente no complexo de aeroportos e portos, podem
ter um efeito adverso sobre nossos negócios, nossos resultados operacionais e nossas estratégias.
Como operadora de turismo, intermediamos o fornecimento de serviços turísticos que dependem do bom
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funcionamento e confiabilidade da infraestrutura que atende ao mercado de turismo brasileiro e internacional.
Historicamente, os investimentos públicos na construção e no desenvolvimento de aeroportos, portos,
estradas e ferrovias têm sido aquém do necessário no Brasil, o que acarreta em uma menor demanda por
viagens turísticas domésticas. Exemplificativamente, o Brasil passou, em 2007, por uma relevante crise no
sistema de controle de tráfego aéreo, a qual teve impactos negativos sobre todo o setor de turismo e de
viagens aéreas.
Se houver uma ausência de novos investimentos públicos e/ou privados em infraestrutura, ou a
realização de investimentos insuficientes para a ampliação da infraestrutura portuária e aeroportuária no
Brasil, poderemos sofrer uma redução de nossas vendas, ou crescer a taxas menores do que as esperadas,
o que pode representar um efeito adverso sobre nossos negócios, nossos resultados operacionais e nossas
estratégias.
A percepção de risco sobre o Brasil em outros países pode afetar negativamente a economia e o valor
de mercado de emissores de valores mobiliários brasileiros.
O valor de mercado dos valores mobiliários de emissores brasileiros é afetado pelas condições econômicas
e de mercado em outros países, incluindo os Estados Unidos, países da Europa, bem como em outros países
da América Latina e de países emergentes. Embora as condições econômicas na Europa e nos Estados
Unidos possam diferir significativamente das condições econômicas no Brasil, as reações dos investidores
aos acontecimentos nesses outros países podem ter um impacto adverso sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de emissores brasileiros. Os preços das ações negociadas na B3, por exemplo, têm sido
historicamente suscetíveis às flutuações das taxas de juros nos Estados Unidos, bem às variações das
principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Além disso, as crises em outros países emergentes podem
reduzir o interesse dos investidores em valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo em nossas
ações. Tais acontecimentos poderão afetar adversamente o valor de mercado de nossas ações, restringir
nosso acesso ao mercado de capitais e comprometer nossa capacidade de financiar nossas operações no
futuro em condições favoráveis.
Em 2016, 2017 e 2018 houve um aumento na volatilidade do mercado brasileiro devido a, entre outros fatores,
incertezas com relação a ajustes da política monetária nos Estados Unidos e como tais ajustes afetariam os
mercados financeiros internacionais, ao aumento da aversão ao risco de países emergentes, bem como a
incertezas sobre as condições macroeconômicas e políticas. Estas incertezas tiveram impacto adverso sobre
nós e sobre o valor de mercado de nossas ações. Além disso, estamos expostos a perturbações e à
volatilidade nos mercados financeiros globais em razão de seus efeitos sobre o ambiente econômico e
financeiro, particularmente no Brasil, tais como desaceleração da economia, aumento da taxa de desemprego,
redução no poder de compra dos consumidores e a falta de disponibilidade de crédito.
Tais perturbações ou volatilidade nos mercados financeiros globais podem aumentar ainda mais os efeitos
negativos no ambiente econômico e financeiro no Brasil, o que poderia causar um efeito material adverso
sobre nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira.
As atuais investigações envolvendo atos de corrupção no Brasil podem afetar adversamente o
crescimento da economia brasileira e podem ter um efeito adverso relevante nos nossos negócios.
A Petrobras (uma das maiores empresas do país) e certas empresas brasileiras atuantes nos setores de óleo
& gás, energia, construção civil e infraestrutura estão sob investigação pela CVM, pela Securities and Exchange
Commission, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, pela Controladoria Geral da União e
outras autoridades governamentais com relação a suspeitas de corrução investigadas no âmbito da Operação
Lava Jato e operações derivadas da mesma. Ademais, políticos e outras autoridades públicas brasileiras
também estão sendo investigados em virtude de supostas condutas ilegais e antiéticas constatadas durante
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novas fases da Operação Lava Jato, que começou em março de 2014.
Dependendo da duração e dos resultados de tais investigações, as companhias envolvidas poderão enfrentar
redução de receitas, rebaixamento nas notas de rating ou restrições de financiamento, entre outros efeitos
negativos. Essas investigações tiveram e podem continuar a ter um efeito adverso nas perspectivas de
crescimento do Brasil no curto a médio prazo dada a relativa importância das empresas citadas nas
investigações para a economia brasileira. Efeitos negativos em várias companhias podem também impactar
o nível de investimentos em infraestrutura no Brasil, o que poderá resultar em redução do crescimento
econômico no curto a médio prazo.
As alegações feitas pela Operação Lava Jato aliadas ao declínio econômico ocasionaram o rebaixamento da
nota do Brasil para o grau especulativo pela S&P, em setembro de 2015, pela Fitch Ratings em dezembro de
2015, pela Moody’s em fevereiro de 2016, o que acarretou o rebaixamento de inúmeras empresas importantes
brasileiras, em 2017 e 2018 a S&P manteve a nota do Brasil. Tais rebaixamentos agravaram as condições da
economia brasileira e a situação financeira das empresas nacionais, especialmente aquelas que dependem de
investimentos estrangeiros. A Operação Lava Jato e suas consequências levaram à deterioração dos
fundamentos macroeconômicos brasileiros.
Um mercado ativo e líquido para as nossas ações pode não se desenvolver e a cotação das nossas
ações pode flutuar consideravelmente.
Um mercado ativo e líquido de negociação poderá não se desenvolver ou caso se desenvolva, poderá não
conseguir se manter. O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como
o brasileiro, envolve um grau de risco maior do que o investimento em valores mobiliários de emissores de
países cujos cenários políticos e econômicos são mais estáveis.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é consideravelmente menor, menos líquido, mais volátil e mais
concentrado do que os grandes mercados de valores mobiliários mundiais. A B3 apresentou uma
capitalização de mercado de R$3,1 trilhões em 31 de dezembro de 2017, e um volume médio diário de
negociação no mercado a vista de R$9,7 bilhões ao longo do período de doze meses encerrado em 31 de
dezembro de 2017. As dez maiores empresas listadas na B3, em termos de capitalização de mercado,
representavam, aproximadamente, 40% da capitalização total de mercado de todas as empresas listadas em
31 de dezembro de 2017. Em 2018, 20 companhias abertas foram avaliadas como as mais valiosas do Brasil e somam
valor de mercado de R$ 2 trilhões. Essas características de mercado podem restringir consideravelmente a
capacidade dos titulares das nossas ações de vendê-las pelo preço e na data que desejarem, afetando de
modo desfavorável os preços de negociação de nossas ações.
h. Relacionados à regulação dos setores em que atuamos
Mudanças nas leis e regulamentações relacionadas a Companhia, bem como à alteração da regulação
tributária podem nos afetar adversamente.
A promulgação e/ou mudanças de leis e regulamentações aplicáveis aos nossos negócios, bem como a
mudança da interpretação por parte do sistema judiciário brasileiro e de órgãos da administração pública
podem impactar negativamente a nossa situação financeira.
Podemos ser afetados por mudanças nas leis e regulamentos de natureza tributária, que alterem, entre outros,
a interpretação das leis e regulamentos fiscais, ou promulgação de novas leis e regulamentos que impliquem
em acréscimo da carga tributária a que estamos sujeitos (como, por exemplo, o IOF, IR, CSLL, PIS, COFINS,
ISS, dentre outros).
A incidência de quaisquer das referidas alterações pode impactar adversamente os nossos resultados.
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i.

Relacionados aos países estrangeiros em que atuamos
Restrições impostas por autoridades estrangeiras ou domésticas podem afetar negativamente
nossos negócios.
Tendo em vista que oferecemos serviços turísticos para diversos países, poderemos estar sujeitos ou sermos
afetados por eventuais restrições e imposições relativas à permanência ou ao ingresso de estrangeiros que
venham a ser impostas pelas autoridades locais de tais países, o que pode afetar adversamente os nossos
negócios.
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4.2 - Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que
emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros.
Com a finalidade de verificar a sensibilidade do indexador nas contas correntes em moeda
estrangeira, equivalentes de caixa e empréstimos e financiamentos bem como as operações
com risco na taxa de juros classificados em equivalentes de caixa, debêntures e empréstimos,
aos quais a Companhia estava exposta na data base de 31 de dezembro de 2018, foram
definidos três cenários diferentes.
Com base em projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil, foi obtida a projeção da
moeda estrangeira, CDI e Libor para cada uma das transações analisadas, sendo este definido
como cenário provável (cenário 1); a partir deste, foram calculadas variações de 25% (cenário
2) e 50% (cenário 3).
Para cada cenário foi apresentado a seguir o novo saldo contábil considerando a taxa de
stress, conforme tabela abaixo:

a.

Riscos cambiais

A exposição da Companhia e suas controladas ao risco de variação nas taxas de câmbio é
aplicável principalmente às contas correntes, às contas a pagar, e aos empréstimos e
financiamentos denominados em moeda estrangeira, conforme apresentado na tabela acima.
O risco cambial pode impactar significativamente a receita futura do Grupo, já que as vendas
antecipadas de pacotes turísticos incluem provisões para futuros pagamentos a fornecedores
internacionais terrestres (hotéis e receptivos). O câmbio pode afetar ainda o resultado
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financeiro da Companhia em função dos empréstimos e financiamentos denominados em
moeda estrangeira.
Para gerenciar o risco cambial, a Companhi utiliza contratos de compra de moeda estrangeira
e contratos de derivativo do tipo NDF (non-deliverable forward) e swaps cambiais. A
Companhia também se protege do risco cambial através do pagamento antecipado de
fornecedores atrelados a moedas estrangeiras.

b.

Riscos de taxa de juros

A exposição da Companhia ao risco de variação nas taxas de juros do mercado é aplicável
principalmente ao grupo de equivalentes de caixa, debêntures e empréstimos, atualizados
com base no CDI, bem como empréstimos sujeitos a variação da LIBOR, o que pode afetar o
resultado e os fluxos de caixa da Companhia, tal qual foi apresentado na análise de
sensibilidade no início do item 4.2. do Formulário de Referência.

c.

Riscos de crédito

A Companhia está exposta principalmente a risco de crédito referente à caixa e equivalentes
de caixa, às contas a receber de clientes, outras contas a receber e de contas a receber de
partes relacionadas. O risco de crédito é minimizado por meio das seguintes políticas:
Caixa e equivalentes de caixa: A Companhia restringe os valores que possam ser alocados
a uma única instituição financeira, e analisa as classificações de crédito das instituições
financeiras com as quais opera.
Contas a receber de clientes e outras contas a receber: A Companhia minimiza seu risco
através da diversificação do seu contas a receber de clientes promovendo a realização de
vendas no cartão de crédito e vendas de recebíveis a prazo com instituições financeiras
mediante a pagamento de uma taxa de desconto, além da aplicação de uma análise cadastral
e de crédito para financiamento interno de seus clientes. Estas instituições receberam notas
das agências de risco de crédito local rating BB- a AAA e AA- a AA conforme a Standard &
Poor’s.
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d.

Riscos de liquidez

O departamento de Tesouraria monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Companhia para assegurar que haja caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
O excesso de caixa é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a
prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com
vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem conforme determinado
pelas previsões acima mencionadas.
A tabela a seguir apresenta os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do
vencimento:
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4.3 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou
suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros:
(i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para que os negócios do emissor
ou de suas controladas, indicando:

a. Juízo
b. Instância
c. Data de instauração
d. Partes do processo
e. Valores, bens ou direitos envolvidos
f.

Principais fatos

g. Se a chance de perda é:
a. Provável
b. Possível
c. Remota
h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Na data de apresentação do presente Formulário de Referência, não há processos judiciais,
administrativos ou arbitrais, sigilosos ou não, que sejam individualmente relevantes para a
Companhia e suas controladas, além daqueles indicados abaixo.
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Processos Administrativos de Natureza Tributária

1.

Auto de Infração nº 10805.722.021/2014-81

a. Juízo
b. Instância
c. Data de instauração
d. Partes no processo
e. Valores

f. Principais fatos

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
2ª Instância Administrativa
31/07/2014
Autuante: Receita Federal do Brasil;
Sujeito passivo: CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S/A
Valor principal de R$ 23.446.928,41, a ser acrescido de
juros e multa
Autos de infração lavrados para a exigência de IRPJ e
CSL, além das contribuições ao PIS/COFINS, referentes
ao exercício de 2009 por supostas irregularidades
apuradas pela Fiscalização, relacionadas a (i) omissão
de receitas na celebração de contratos complementares
em dez.2009, (ii) determinadas exclusões indevidas da
base de cálculo do PIS/COFINS, (iii) não comprovação
de valores deduzidos a título de PIS/COFINS e ISS, (iv)
inconsistência em alguns passivos declarados na DIPJ e
(v) atraso na entrega de escriturações contábeis. A
Companhia optou por pagar os valores relacionados à
omissão de receitas relativas a contratos (recibos)
complementares, à dedução de PIS e COFINS não
comprovada, à dedução de ISS não comprovada e à
glosa de exclusões da receita bruta, em razão da
ausência de comprovação documental e de suposta
inobservância do regime de competência, com a quitação
integral dos respectivos débitos fiscais. Com isso, a
Impugnação apresentada verteu-se a demonstrar os
erros incorridos pela Fiscalização quando da análise das
exclusões indevidas da base de cálculo do PIS e da
COFINS – receita de intermediação, dos custos com
transporte aéreo, das deduções de despesas com
pagamento de comissões não comprovadas e do passivo
fictício.
Em 1ª instância, o caso foi julgado desfavorável à
Companhia -- entendeu-se que a totalidade das receitas
auferidas de clientes deveria integrar a receita bruta da
Companhia.
Após decisão desfavorável em 1ª Instância, a Companhia
apresentou Recurso Voluntário ao CARF em 23.3.2015.

g. Chance de perda (provável,

Em 14.12.2017, o CARF converteu o julgamento em
diligência, a fim de confirmar se as passagens aéreas
excluídas da receita bruta correspondem a embarques
efetivamente ocorridos em dezembro de 2009. O
Relatório de Diligência Fiscal foi desfavorável. Em
14.12.2017, a Companhia apresentou Manifestação ao
Relatório da Diligência Fiscal. Em 4.10.2018, foi dado
parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
CVC. Aguarda-se a intimação acerca da lavratura do
Acórdão.
Remota segundo avaliação de Pinheiro Neto Advogados.
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possível ou remota)

h. Análise do impacto em caso de
perda do processo

i. Andamento atualizado

2.

j. Juízo
k. Instância
l. Data de instauração
m. Partes no processo
n. Valores

o. Principais fatos

Necessidade de dispêndio do valor da autuação,
acrescido da multa e juros aplicável, caso haja decisões
desfavoráveis à Companhia após esgotadas as esferas
administrativa e judicial, o que, considerando a avaliação
dos nossos consultores jurídicos que indicam remota
chance de perda, não é esperado pela Companhia.
Aguarda-se publicação do Acórdão que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto.

Auto de Infração nº 10805.723698/2014-37
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
2ª Instância Administrativa
12/01/2015
Autuante: Receita Federal do Brasil;
Sujeito passivo: CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S/A
Valor principal de R$ 127.590.320,11, a ser acrescido de
multa e juros
Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil
(RFB) para exigir valores a título de PIS/COFINS em
razão da suposta omissão de receitas no exercício social
de 2010. Nesse sentido, a Fiscalização alega que a
Companhia deveria recolher PIS/COFINS sobre a
totalidade dos valores repassados a terceiros,
fornecedores de serviços turísticos e agências de turismo
(lojas), e não apenas sobre a receita da atividade de
intermediação. Dessa forma, em sua Impugnação a
Companhia esclareceu que se dedica à prestação de
serviço de intermediação de viagens e excursões,
conforme item 9 da Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar nº 116/2003, e que os valores coletados
são posteriormente repassados a terceiros (efetivos
fornecedores dos serviços turísticos), de forma que não
compõem a sua receita tributável. Tal posição é
reforçada pelo artigo 2º da Lei nº 11.771/2008 (“Lei Geral
do Turismo”).
No entanto, a decisão de 1ª instância administrativa
entendeu que a Companhia seria fornecedora direta de
transporte, hospedagem e demais serviços relacionados
a turismo e, assim, os valores recebidos dos clientes
corresponderiam à remuneração pela (re)venda dos
serviços turísticos oferecidos pela Companhia, razão
pela qual tais valores deveriam ser compreendidos na
base de cálculo para apuração do PIS/COFINS e não
apenas a comissão recebida pela intermediação de
serviços. Assim, a Companhia apresentou Recurso
Voluntário ao CARF.
O CARF negou provimento ao Recurso Voluntário sendo
opostos Embargos de Declaração em 13.11.2017,
alegando, em síntese, presunção quanto à ausência de
documentação
comprobatória
da
natureza
de
intermediação da atividade da Companhia. Em
25.9.2018, os Embargos de Declaração foram rejeitados.
Em 17.12.2018, foi interposto Recurso Especial pela
CVC. Em 19.12.2018, foi proferido despacho que negou
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p. Chance de perda (provável,

seguimento ao Recurso Especial. Em 1.2.2019, foi
interposto Agravo em face da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial interposto pela CVC, o qual aguarda
julgamento.
Remota segundo avaliação de Pinheiro Neto Advogados.

possível ou remota)

q. Análise do impacto em caso de
perda do processo

3.

Necessidade de dispêndio do valor da autuação,
acrescido da multa e juros aplicável, caso haja decisões
desfavoráveis à Companhia após esgotadas as esferas
administrativa e judicial, o que, considerando a avaliação
dos nossos consultores jurídicos que indicam remota
chance de perda, não é esperado pela Companhia.

Auto de Infração nº 10805-724.816/2016-96
a. Juízo
b. Instância
c. Data de instauração
d. Partes no processo
e. Valores

f.

Principais fatos

g. Chance de perda (provável,
possível ou remota)
h. Análise do impacto em caso de
perda do processo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
2ª Instância Administrativa
05/01/2017
Autuante: Receita Federal do Brasil;
Sujeito passivo: CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S/A
Valor principal de R$ 144.458.317,92, a ser acrescido de
multa e juros.
Autos de infração lavrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), para exigir débitos de PIS/COFINS, em razão da
suposta insuficiência de recolhimento das contribuições
sobre receitas auferidas no ano de 2012. Nesse sentido,
a Fiscalização alega que a Companhia deveria recolher
PIS/COFINS sobre a totalidade dos valores repassados
a terceiros, fornecedores de serviços turísticos e
agências de turismo (lojas), e não apenas sobre a receita
da atividade de intermediação. Dessa forma, em sua
Impugnação a Companhia esclareceu que se dedica à
prestação de serviço de intermediação de viagens e
excursões, conforme item 9 da Lista de Serviços anexa à
Lei Complementar nº 116/2003, e que os valores
coletados são posteriormente repassados a terceiros
(efetivos fornecedores dos serviços turísticos), de forma
que não compõem a sua receita tributável. Tal posição é
reforçada pelo artigo 2º da Lei Geral do Turismo.
A Companhia apresentou Impugnação à Autuação.
Houve decisão de 1ª instância administrativa
desfavorável. Apresentamos Recurso Voluntário ao
CARF, o qual foi incluído em pauta para julgamento em
18.4.2018. Em 24.5.2018, foi proferido Acórdão que
negou provimento ao Recurso Voluntário. Em 6.7.2018,
foram opostos Embargos de Declaração. Em 4.9.2018,
foi proferida a decisão que rejeito os Embargos de
Declaração. Em 1.10.2018, foi interposto Recurso
Especial. Em 30.11.2018, foi negado seguimento ao
Recurso Especial. Em 7.12.2018, foi interposto Agravo
em face do despacho que inadmitiu o Recurso Especial,
o qual aguarda julgamento.
Remota segundo avaliação de Pinheiro Neto Advogados.
Necessidade de dispêndio do valor da autuação,
acrescido da multa e juros aplicável, caso haja decisões
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desfavoráveis à Companhia após esgotadas as esferas
administrativa e judicial, o que, considerando a avaliação
dos nossos consultores jurídicos que indicam remota
chance de perda, não é esperado pela Companhia.
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4.

Auto de Infração nº 10805.725776/2017-81
a. Juízo
b. Instância
c. Data de instauração
d. Partes no processo
e. Valores

f.

Principais fatos

g. Chance de perda (provável,
possível ou remota)

h. Análise do impacto em caso de
perda do processo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
2ª Instância Administrativa
01/12/2017
Autuante: Receita Federal do Brasil;
Sujeito passivo: CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S/A
Valor principal de R$151.597.238,21, a ser acrescido de
multa e juros.
Autos de infração lavrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), para exigir débitos de PIS/COFINS, em razão da
suposta insuficiência de recolhimento das contribuições
sobre receitas auferidas no ano de 2013. Nesse sentido,
a Fiscalização alega que a Companhia deveria recolher
PIS/COFINS sobre a totalidade dos valores repassados
a terceiros, fornecedores de serviços turísticos e
agências de turismo (lojas), e não apenas sobre a receita
da atividade de intermediação. Dessa forma, em sua
Impugnação a Companhia esclareceu que se dedica à
prestação de serviço de intermediação de viagens e
excursões, conforme item 9 da Lista de Serviços anexa à
Lei Complementar nº 116/2003, e que os valores
coletados são posteriormente repassados a terceiros
(efetivos fornecedores dos serviços turísticos), de forma
que não compõem a sua receita tributável. Tal posição é
reforçada pelo artigo 2º da Lei Geral do Turismo.
A Companhia apresentou Impugnação à Autuação. Em
julgamento ocorrido em 23.03.2018 a decisão de 1ª
instância foi desfavorável à Companhia. Em 20.4.2018,
foi interposto Recurso Voluntário, o qual aguarda
julgamento.
Remota segundo avaliação de Pinheiro Neto Advogados.
Necessidade de dispêndio do valor da autuação,
acrescido da multa e juros aplicável, caso haja decisões
desfavoráveis à Companhia após esgotadas as esferas
administrativa e judicial, o que, considerando a avaliação
dos nossos consultores jurídicos que indicam remota
chance de perda, não é esperado pela Companhia.
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5.

Auto de Infração nº 16561-720-083/2014-45
a. Juízo
b. Instância
c. Data de instauração
d. Partes no processo
e. Valores

f.

Principais fatos

g. Chance de perda (provável,
possível ou remota)

h. Análise do impacto em caso de
perda do processo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
2ª Instância Administrativa
14/01/2015
Autuante: Receita Federal do Brasil;
Sujeito passivo: CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S/A
Valor principal de R$ 127.072.778,64, a ser acrescido de
juros e multa.
Trata-se de auto de infração lavrado para a exigência de
IRPJ/CSL sobre despesas de amortização fiscal de ágio
levadas à efeito pela CVC e consideradas como
ilegítimas pela Fiscalização. O principal argumento é que
a CBTC, sucedida pelo BTC FIP (Grupo Carlyle),
adquirente do controle societário da CVC configuraria
uma “empresa veículo”, sem propósito negocial e
substância econômica, que teria como único objetivo
permitir a dedutibilidade fiscal do ágio. Em 12.2.2015 foi
apresentada a impugnação, demonstrando que a
operação em questão foi absolutamente legítima, com
pagamento de preço e entre partes distintas. Em
24.7.2016 a Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil decidiu que a amortização do ágio pela
Companhia é legítima, uma vez que: (i) a aquisição da
participação na CVC se deu entre partes independentes;
e (ii) foi comprovada a existência de propósitos negociais
para a constituição da CBTC que legitimam a aquisição,
cancelando a autuação.
Foi interposto recurso de ofício pela Receita Federal do
Brasil. Em 21.6.2017, o recurso foi incluído na pauta para
julgamento no CARF. O CARF determinou a conversão
em diligência, a fim de verificar a origem dos recursos
utilizados pela sociedade CBTC para a aquisição de
participação societária da CVC. Em fevereiro de 2018 foi
proferido o relatório de diligência, o qual argumentou pela
manutenção da exigência fiscal. Em 23.3.2018,
apresentamos manifestação à diligência. Em 20.11.2018,
foi proferido Acórdão que negou provimento ao Recurso
de Ofício. Em 29.1.2019, a Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial. Aguarda-se intimação para a
apresentação de Contrarrazões ao Recurso Especial.
Possível, com indicação de 30% como chances de perda
segundo avaliação de Pinheiro Neto Advogados.
Necessidade de dispêndio do valor da autuação,
acrescido da multa e juros aplicável, caso haja decisões
desfavoráveis à Companhia após esgotadas as esferas
administrativa e judicial, o que, considerando a avaliação
dos nossos consultores jurídicos que indicam baixa
chance de perda, não é esperado pela Companhia.
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5.

Auto de Infração nº 10805.723347/2018-50
a. Juízo
b. Instância
c. Data de instauração
d. Partes no processo
e. Valores

f.

Principais fatos

g. Chance de perda (provável,
possível ou remota)

h. Análise do impacto em caso de
perda do processo

Delegacia de Julgamento (DRJ)
1ª Instância Administrativa
01/12/2017
Autuante: Receita Federal do Brasil;
Sujeito passivo: CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagens S/A
Valor principal de R$143.900.91,42, a ser acrescido de
multa e juros.
Autos de infração lavrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), para exigir débitos de PIS/COFINS, em razão da
suposta insuficiência de recolhimento das contribuições
sobre receitas auferidas no ano de 2014. Nesse sentido,
a Fiscalização alega que a Companhia deveria recolher
PIS/COFINS sobre a totalidade dos valores repassados
a terceiros, fornecedores de serviços turísticos e
agências de turismo (lojas), e não apenas sobre a receita
da atividade de intermediação. Dessa forma, em sua
Impugnação a Companhia esclareceu que se dedica à
prestação de serviço de intermediação de viagens e
excursões, conforme item 9 da Lista de Serviços anexa à
Lei Complementar nº 116/2003, e que os valores
coletados são posteriormente repassados a terceiros
(efetivos fornecedores dos serviços turísticos), de forma
que não compõem a sua receita tributável. Tal posição é
reforçada pelo artigo 2º da Lei Geral do Turismo.
A Companhia apresentou Impugnação à Autuação e
aguarda julgamento pela DRJ.
Remota segundo avaliação de Pinheiro Neto Advogados.
Necessidade de dispêndio do valor da autuação,
acrescido da multa e juros aplicável, caso haja decisões
desfavoráveis à Companhia após esgotadas as esferas
administrativa e judicial, o que, considerando a avaliação
dos nossos consultores jurídicos que indicam remota
chance de perda, não é esperado pela Companhia.
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Processo Judicial de Natureza Cível

1.

Ação Ordinária nº 5019751-03.2017.4.03.6100
a. Juízo
b. Instância
c. Data de instauração
d. Partes no processo

e. Valores

f.

Principais fatos

4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP
1ª Instância Judicial
18/10/2017
Autores: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S.A. (10.760.260/0001-19) e executivos beneficiários de
plano de opção de compra de ações;
Réu: União (Fazenda Nacional)
Valor da causa de R$ 70.065.120,00; Valor segurado de
R$ 35.432.011,00 e depósitos judiciais realizados nos
autos de R$ 75.209.663,93 (somatória dos depósitos
efetuados em 5 rodadas).
Ação ordinária em litisconsórcio ativo entre a CVC e
Beneficiários (pessoas físicas) para afastamento de
contribuições previdenciárias e de terceiros, multa por
suposta ausência de retenção de imposto de renda e
imposto de renda sobre suposto rendimento decorrente
do trabalho quando do exercício das opções de compra
de ações “stock options”. Em 30/10/2017, foi proferida
decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar à União que se abstenha de exigir: (I)
contribuições previdenciárias e de terceiros da Autora
CVC; (II) multa por suposta ausência de retenção do
imposto de renda devido pelos Participantes; e (III)
imposto de renda devido pelos participantes. A decisão
condicionou sua eficácia à realização dos depósitos
judiciais do imposto de renda controvertido. A decisão
está sendo cumprida, de modo que em 09/11/2017, os
Autores noticiaram a realização do depósito judicial
referente à diferença do imposto de renda supostamente
devido para os fatos jurídicos pretéritos ao ajuizamento
da ação judicial (“1ª Rodada”). Em 09/01/2018, os
Autores noticiaram a realização do depósito judicial
referente ao imposto de renda supostamente devido para
os fatos jurídicos de 11/2017 (“2ª Rodada”); em
08/02/2018, os Autores noticiaram a realização do
depósito judicial referente ao imposto de renda
supostamente devido para os fatos jurídicos de 12/2017
(“3ª Rodada”); em 12/03/2018, os Autores noticiaram a
realização do depósito judicial referente ao imposto de
renda supostamente devido para os fatos jurídicos de
01/2018 (“4ª Rodada”); em 05/04/2018, os Autores
noticiaram a realização do depósito judicial referente ao
imposto de renda supostamente devido para os fatos
jurídicos de 02/2018 (“5ª Rodada”). Além dos depósitos
judiciais indicados, referente ao imposto de renda
controvertido, em 18/12/2017, os Autores ofertaram
seguro garantia judicial equivalente às supostas
contribuições previdenciárias e de terceiros devidos para
os fatos jurídicos pretéritos ao ajuizamento da ação
judicial, no valor de R$ 35.432.011,00 (Seguradora:
Zurich Minas Brasil Seguros; CNPJ: 17.197.385/0001-21;
Vigência: 14/12/2017 – 04/12/2022). Em 21/03/2018, foi
expedido mandado de citação para a União e aguardase contestação.
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g. Chance de perda (provável,
possível ou remota)

Possível.
Eventual decisão desfavorável na esfera judicial
implicará à Companhia e seus acionistas na perda dos
valores já depositados nos autos, considerando que em
cumprimento à decisão judicial, os valores de imposto de
renda controversos estão sendo depositados como
garantia ao juízo.

h. Análise do impacto em caso de
perda do processo

Para avaliar segue o detalhamento indicado pelo
escritório: (I) Contribuições previdenciárias e de
terceiros: Os tributos seriam devidos pela CVC. (II) Multa
por suposta ausência de retenção de imposto de renda:
A CVC efetuou depósito judicial da diferença de 12,5%
do IRPF (27,5% supostamente devido – 15% do ganho
de capital recolhido) para os períodos anteriores ao
ajuizamento da ação. Em relação aos períodos
posteriores ao ajuizamento da ação, a CVC está a
realizar o depósito do IRPF com alíquota de 27,5%.
Neste cenário, as chances de cobrança da multa em
questão não podem ser descartadas para os períodos
anteriores ao ajuizamento da ação, pois a CVC não
efetuou tempestivamente o depósito judicial do montante
devido segundo o entendimento da Fazenda Nacional.
De outro lado, as chances de cobrança da multa em
questão são reduzidas para os períodos posteriores ao
ajuizamento da ação em razão de a CVC estar a efetuar
tempestivamente o depósito judicial do montante devido
segundo o entendimento da Fazenda Nacional. (III)
Imposto de renda devido pelos participantes: O imposto
de renda à alíquota de 27,5% foi objeto de depósito
judicial ou vistas à suspensão da exigibilidade da dívida
ou de pagamento. Para os períodos anteriores ao
ajuizamento da ação, foi depositada a diferença do IRPF
com alíquota de 27,5% e o ganho de capital (15%)
recolhido. Para os períodos posteriores ao ajuizamento
da ação, está a ser realizado o depósito do IRPF com
alíquota de 27,5%.
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2.

Processo nº 5000519-53.2019.4.03.6126
a. Juízo
b. Instância
c. Data de instauração
d. Partes no processo
e. Valores

f.

Principais fatos

g. Chance de perda (provável,
possível ou remota)

h. Análise do impacto em caso de
perda do processo

1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André
– Estado de São Paulo
1ª instância judicial
15/02/2019
Autor:: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
Sujeito passivo: Receita Federal do Brasil
Valor principal de R$141.864.064,82, a ser acrescido de
juros e multa.
Trata-se de Ação Anulatória ajuizada visando a
desconstituição dos Autos de Infração discutidos nos
autos
do
Processo
Administrativo
nº
10805.723.996/2015-16. Em 15.2.2019, foi ajuizada a
Ação. Em 21.2.2019, foi aberto prazo para a Fazenda
Nacional se manifestar sobre a garantia apresentada. A
Fazenda entendeu satisfatória a apólice de seguro
garantia apresentada no processo pela CVC. Em
26/04/2019 a concedeu a tutela antecipada para
suspender a exigibilidade dos débitos de PIS/COFINS
referentes à receita de 2011, objeto da presenta Ação
Anulatória. A Companhia está com prazo em curso para
apresentação de réplica à contestação apresentada pela
Receita.
Remota segundo avaliação de Pinheiro Neto Advogados.
Necessidade de dispêndio do valor da autuação,
acrescido da multa e juros aplicável, caso haja decisões
desfavoráveis à Companhia após esgotadas as esferas
administrativa e judicial, o que, considerando a avaliação
dos nossos consultores jurídicos que indicam remota
chance de perda, não é esperado pela Companhia.

4.3.1 Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3.
Em 31 de dezembro de 2018, não havia valor provisionado para os processos indicados no item
4.3, em razão da inexistência de processos judiciais e/ou administrativos classificados por nossos
advogados externos com chance de perda provável à Companhia e/ou suas controladas.
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4.4 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não
estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas
partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou
ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas controladas, informando:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

Juízo
Instância
Data de instauração
Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos
Principais fatos
Se a chance de perda é:
i.
Provável
ii. Possível
iii. Remota
Análise do impacto em caso de perda do processo

Na data de apresentação do presente Formulário de Referência, não há processos judiciais,
administrativos ou arbitrais não sigilosos dos quais a Companhia ou suas controladas sejam
parte e cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, ex-controladores ou
investidores da Companhia ou de suas controladas.

4.4.1 Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no
item 4.4.
Não aplicável, tendo em vista que não há processos que se enquadrem no item 4.4.
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4.5 - Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4
acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos.
Na data de apresentação do presente Formulário de Referência não há processos sigilosos
relevantes em que a Companhia ou suas controladas sejam parte e que não tenham sido
divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima.
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Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6. Descrever processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos,
baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em
conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e indicando:
a. Valores envolvidos
b. Prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
Na data de apresentação do presente Formulário de Referência não há processos administrativos ou arbitrais
repetitivos ou conexos em que a Companhia ou suas controladas sejam parte.
Assim, neste item, serão tratados apenas os processos judiciais repetitivos ou conexos em andamento. A
companhia e suas controladas respondem por processos judiciais no curso normal de suas atividades.
Processos Cíveis
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia integrava o polo passivo de 7.515 processos judiciais de natureza
cível e as empresas que integram o Grupo CVC, incluindo a Companhia, 8.728 processos judiciais, de forma
que a Companhia constituiu uma provisão contábil no valor de R$ 27.320 milhões para a Companhia e de R$
32.937 milhões para seu grupo consolidado.
Os nossos processos cíveis versam, em geral, sobre as seguintes matérias: atrasos e cancelamento de voos,
extravio e danificação de bagagem, falha ou falta da prestação de serviços, rescisão contratual (multas
aplicadas, reembolso, entre outros) e alterações de roteiros e itinerários.
Processos Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia integrava o polo passivo de 140 reclamações trabalhistas, de
forma

que

a

Companhia

constituiu

uma

provisão

contábil

no

valor

de

R$ 7.293 milhões para a Companhia, de acordo com a opinião de nossos advogados externos. Para o grupo
de

empresas

consolidado

foi

constituída

uma

provisão

de

R$ 13.687 milhões, referente a contingências trabalhistas, considerando que o grupo de empresas
consolidado integra o polo passivo de 180 processos trabalhistas.
Os nossos processos trabalhistas versam, em geral, sobre as seguintes matérias: horas extras e reflexos,
horas extras e reflexos por intervalo de refeição, indenização por danos morais decorrentes do direito material
pleiteado, sendo que, na maioria dos casos, figurávamos no polo passivo devido à responsabilidade solidária
e/ou subsidiária por atos praticados por nossos fornecedores/parceiros/franqueados.
4.6.1 Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6.
Em 31 de dezembro de 2018, o valor total provisionado para os processos descritos no item 4.6 deste
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
Formulário de Referência era de R$ 46.624 milhões, considerando todas as sociedades controladas que
integram o resultado consolidado do Grupo CVC.
Nossas provisões são registradas com base na posição de nossos assessores jurídicos externos, na análise
individual de cada contingência e compostas por contingências passivas com chance de perda considerada
como provável por nossos advogados externos.

PÁGINA: 56 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

4.7 - Outras Contingências Relevantes

4.7

-– Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A Companhia também se utilizou da finalização dos procedimentos de due diligence efetuados no contexto
das aquisições para reconhecer, dentro do período de mensuração, um passivo contingente, no valor de R$
313.210 que, liquida dos efeitos tributários (R$ 106.491), aumentou o saldo do ágio de R$ 206.719.
A Companhia, no processo de fechamento anual do exercício de 2018, reavaliou os valores referentes à
combinação de negócios dessas aquisições em função da resolução de incertezas e remensuração de
acordos feitos no momento da combinação de negócios, e está reapresentando os valores correspondentes
relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Não há impacto sobre as demonstrações de
resultados e nenhum impacto nas atividades operacionais, de investimento e financiamento nos fluxos de
caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2018.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 – Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às
regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão
custodiados, se diferente do país de origem, identificar:
a.
b.
c.
d.

e.

Restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
Restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
Hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos
titulares de valores mobiliários nessa situação
Hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de
preferência na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados
em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como
das respectivas condições para o exercício desse direito, ou das
hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável
Outras questões do interesse dos investidores

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores
mobiliários encontram-se custodiados no país.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

5.1
a.

Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em
caso afirmativo, o órgão que aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as
razões pelas quais o emissor não adotou uma política.
Atualmente, a Companhia ainda não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos. Não
obstante, os órgãos da administração possuem controles a fim de mitigar e gerenciar os riscos
apontados no item 4.1 deste Formulário de Referência, cujas características estão descritas nos itens
abaixo.

b.

Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

(i) Os riscos para os quais se busca proteção

O gerenciamento de riscos da Companhia tem por base a proteção a eventos não controlados ,
principalmente decorrentes de cenários macroeconômicos, proporcionando alternativas para terceirizar
ou assumi-los desde que as variáveis sejam monitoradas.

(ii) Os instrumentos utilizados para proteção

A Companhia terceiriza a análise de crédito de seus clientes por meio de parceiros financeiros que
assumem a inadimplência. Uma parte menor deste risco é assumido pela Companhia desde que
atendam a critérios pré-determinados e, em casos onde o nossos clientes tenham adquirido serviços
turísticos intermediados conosco e ainda não tenham embarcado, a Companhia a fim de evitar perdas
por inadimplência pode cancelar os serviços turísticos contratados pelos clientes.

(iii) a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos compete à Diretoria Executiva da Companhia.
De forma a assessorar e fiscalizar o cumprimento da gestão de riscos, a Companhia possui os
seguintes órgãos de administração abaixo:
Conselho de Administração – Estabelece as políticas e estratégias gerais da Companhia e realiza
seu acompanhamento e supervisão;
Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas– Propõe à Diretoria Executiva, após sua análise e
consideração, a política de controle e gestão de riscos, que permita identificar categorias de risco que
a empresa enfrenta; a fixação do nível de risco aceitável, medidas de mitigação para os riscos
identificados; revisão do ambiente de controles internos e riscos inerentes ao negócio, definição dos
sistemas de controle e informação que serão usados para controlar e gerenciar os riscos citados.
Avalia junto à Diretoria Executiva se as condições de contratação junto a parte relacionada estão em
conformidade com o padrão de mercado de modo a preservar a independência da Companhia quant o
à escolha de seus parceiros de negócio, bem como quanto à definição dos termos do contrato.
Comitê de Gente – Propõe à Administração a discussão de diversos temas envolvendo remuneraç ão
e benefícios, como: (i) implementação e execução da Política de Remuneração; (ii) análise das
diferentes formas de remuneração fixa e variável; (iii) análise da Política de Remuneração frente aos
padrões praticados no mercado; (iv) análise da política de benefícios e programas especiais; (v) revis ão
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

anual da Política de Remuneração
Comitê de Estratégia e Inovação – Acompanha junto à Administração o cumprimento do Plano de
Negócios Anual da Companhia, sugerindo alterações, avaliando oportunidades potenciais de novos
negócios e o alcance dos objetivos gerais, além de sugerir e avaliar a aplicação de aspectos de
inovação a ser aplicáveis ao nosso negócio.
Concomitantemente aos órgãos supracitados acima, a Companhia também possui um Conselho Fiscal,
cujo exercício iniciou no final de maio de 2018, o qual também faz parte das estruturas organizacionais
envolvidas nesse processo.

c.

Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada.

A Companhia possui uma estrutura organizacional voltada para o gerenciamento de riscos, conforme
informado no subitem (b)(iii) acima. Atualmente a responsabilidade cabe à Administração. Conforme
mencionado no subitem (b)(iii) acima, como órgãos de assessoramento e fiscalização fazem parte
dessa estrutura o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, o Comitê
de Gente, o Comitê de Estratégia e Inovação. No dia 27 de abril de 2018, a Assembleia Geral Ordinária
(AGO) deliberou a instalação de um Conselho Fiscal, cujo exercício iniciou no final de maio de 2018, o
qual também faz parte dessa estrutura organizacional. Essa estrutura é responsável pelo
acompanhamento periódico dos riscos aos quais a Companhia está expos ta.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

5.2 - Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em
caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia possui uma “Política de Hedge de Derivativos Financeiros”, conforme aprovada em reunião do
Conselho de Administração realizada em 2 de abril de 2013.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando
houver, incluindo:
i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção Risco de Crédito
Para mitigar o risco de crédito, a Companhia adota as seguintes políticas:
Caixa e equivalentes de caixa: a Companhia adota métodos que restringem os valores que podem ser
alocados a uma única instituição financeira, levando em consideração limites monetários e classificações de
crédito das instituições financeiras com as quais opera, as quais são periodicamente atualizadas.
Contas a receber de clientes: a Companhia efetua transações associadas a cartões de crédito e instituições
financeiras, ambas realizadas por instituições de primeira linha, sendo que o risco de crédito é transferido
integralmente a essas partes.
Adiantamentos a fornecedores: a Companhia efetua a análise das situações financeira e patrimonial dos seus
fornecedores, assim como o acompanhamento permanente dos saldos em aberto.
Risco de taxas de juros
Visando à mitigação do risco de taxa de juros ao qual está exposta, a Companhia prioriza a realização de
captação de recursos por meio de operações em moeda corrente nacional.
Risco de câmbio
Com o objetivo de gerenciar o risco cambial, a Companhia se utiliza de contratos de compra de moeda
estrangeira junto a instituições financeiras e contratos a termo (Non Deliverable Foward - NDF).
Adicionalmente, a Companhia também se protege do risco cambial por meio de depósito de recursos
denominados em moeda estrangeira para proteção de fornecedores atrelados a moedas estrangeiras. Além
disso, para empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira, a Companhia utiliza-se de instrumentos
financeiros derivativos (Swaps) para proteger a totalidade dos pagamentos em moeda estrangeira
Risco de liquidez
A gestão prudente do risco de liquidez envolve diversificação nos recebíveis da Companhia e manutenção de
linhas de crédito pré-aprovadas com as Instituições Financeiras. Além disso, o excesso de caixa é gerenciado
pela tesouraria da Companhia, que investe seu excesso em contas correntes com incidência de juros.
Depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e contratos de compra de moeda estrangeira, escolhendo
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente conforme determinado pelas previsões de
fluxo de caixa.
Para maiores informações sobre os riscos de mercado acima mencionados, ver item 4.2 deste Formulário de
Referência.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A tesouraria da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos cambiais em
cooperação com as unidades operacionais da Companhia, conforme as políticas aprovadas pelo Conselho
de Administração.
Os riscos cambiais gerados com base nas vendas em moeda estrangeira são diariamente identificados e
mitigados por meio de instrumentos financeiros.
iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Para o gerenciamento desses riscos, a administração da Companhia realiza operações de hedge considerando
o balanceamento entre o fluxo de entradas e saídas de recursos da Companhia e o risco que se deseja
mitigar. A estratégia de hedge deve distinguir as situações que tratem de valores efetivamente comprometidos
(fair value) daquelas que tratem de valores estimados ou não efetivamente comprometidos (cash flow). A
administração segue como premissa a cobertura de aproximadamente 100% de sua exposição gerada pelas
vendas já realizadas.
Cabe ao Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e ao Diretor Financeiro, monitorar eventuais alterações de
mercado e/ou das premissas do negócio que requeiram ajustes nas operações de hedge contratadas. Esta
prática se traduz em compromisso permanente da administração em mitigar riscos de exposição, inerentes
ou eventuais, relacionados às diversas operações da Companhia.
iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
Para o gerenciamento desses riscos, a administração da Companhia acompanha relatórios gerenciais, mapa
de exposição cambial das obrigações geradas em moeda estrangeira, utilizados para gerenciamento da
exposição, compra de moeda e contratação de derivativos.
A Companhia acompanha o valor justo de seus ativos e a efetividade histórica do passivo e ativo protegido
versus as oscilações apresentadas em determinados períodos, que subsidiam a tomada de decisão quanto à
gestão da posição de hedge da empresa contratante.
Para proteger a Companhia contra eventuais exposições, a Tesouraria da Companhia pode realizar
operações com instrumentos financeiros, as quais visam exclusivamente à proteção patrimonial, sendo que
a Companhia não realiza operações especulativas com instrumentos financeiros tampouco a contração de
instrumentos financeiros derivativos exóticos.
Cabe ao Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e ao Diretor Financeiro, monitorar eventuais alterações de
mercado e/ou das premissas do negócio que requeiram ajustes nas operações de hedge contratadas. Esta
prática se traduz em compromisso permanente da administração em mitigar riscos de exposição, inerentes
ou eventuais, relacionados às diversas operações da Companhia.
v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
Para proteger a Companhia contra eventuais exposições, a administração da Companhia pode realizar
operações com instrumentos financeiros, as quais visam exclusivamente à proteção patrimonial, sendo que
a Companhia não realiza operações com instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge), tais como operações especulativas com instrumentos financeiros.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos de mercado compete à Diretoria Executiva da
Companhia. O Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, o Comitê de
Tecnologia da Informação, o Comitê de Remuneração e Pessoas, o Comitê de Estratégia e o Comitê de
Compliance, este último em fase de construção pela Companhia e recentemente pela deliberação da
instalação de um Conselho Fiscal pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) em 27 de abril de 2018, cujo início
do exercício se deu em 27 de maio de 2018.

c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade
da política adotada
Idem ao anterior.
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos
5.3 - Descrição dos controles internos
5.3.1 – Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração das
demonstrações financeiras confiáveis, indicar:
(a)
Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las:
Nossa administração, após avaliar a eficácia de nossos controles de procedimentos de
elaboração e divulgação dos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2018, 2017 e 2016, em consonância com os Relatórios de Recomendações emitidos por
nossos auditores independentes, concluiu que, naquelas datas, nossos controles e
procedimentos de elaboração e divulgação eram suficientes para fornecer garantia razoável de
que as informações exigidas, a serem divulgadas por nós nos relatórios que arquivamos ou
apresentamos segundo a legislação e regulamentação aplicáveis, são registradas, processadas,
compiladas e divulgadas adequadamente dentro dos prazos especificados nas normas e
formulários da CVM.
(b)

Estruturas organizacionais envolvidas

Atualmente na Companhia, a gerência de contabilidade é responsável pela coleta e compilação
das informações contábeis. Em um segundo momento a gerência de controladoria é responsável
pelo processo de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, o qual é reportado
à uma diretoria de controladoria e para a diretoria executiva para o processo de revisão das
mesmas. Como órgão de assessoramento e fiscalização a Diretoria Executiva submete ao
Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas para apreciação das demonstrações financeiras, o
qual recomenda ou não, com base em sua opinião, a aprovação das demonstrações financeiras
pelo Conselho fiscal, e posteriormente pelo Conselho de Administração.
(c)
Forma de supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da
Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento:
A supervisão da eficiência dos controles internos pela administração da Companhia é feita pela
nossa Diretoria Financeira, o qual possui sob a sua responsabilidade uma Diretoria de
Controladoria, responsável por monitorar e avaliar seu grau de eficiência, sendo a base para
elaboração das demonstrações financeiras da Companhia.
(d)
Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da
atividade de auditoria independente
Nossos auditores independentes emitiram um “Relatório de Recomendações”, no mês de abril
de 2019, com relação aos principais assuntos relacionados com os procedimentos contábeis e
de controles internos, principais assuntos fiscais e principais assuntos relativos à auditoria
(“Relatório de Recomendações”), o qual nenhuma foi considerada como deficiência significativa.
(e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos
Na avaliação da administração da Companhia nenhum dos pontos identificados pelos auditores
independentes no Relatório de Recomendações se configura como uma deficiência crítica do
sistema contábil e de controles relativos à elaboração das demonstrações financeiras. Não
obstante, a Companhia vem seguindo e implementando as recomendações expedidas pelos
auditores independentes por meio do Relatório de Recomendações.
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5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo
emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenç ão,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificando, em caso positivo:
A Companhia busca a prevenção, detecção e remediação de fraudes e atos ilícitos praticados
contra a administração pública, nacional ou estrangeira, com base na aplicação das seguintes
políticas: (i) Código de Conduta e Ética Empresarial; (ii) Política Global de Complianc e
Antissuborno e Anticorrupção; (iii) Política de Presentes e Hospitalidade; e (iv) Política de
Denúncia. Essas políticas encontram-se em fase de revisão e de reformulação pela Companhia .
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação
ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos
são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
Código de Conduta e Ética Empresarial: O Código de Conduta e Ética Empresarial da
Companhia foi revisado e aprovado pelo Conselho de Administração em março de 2009 e sua
atualização foi aprovada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria em 30 de novembro
de 2015, aplicando-se a todos os funcionários, conselheiros e diretores da Companhia (em
período integral, parcial ou temporário) e às subsidiárias, aos franqueados CVC e a seus
empregados e diretores, e a outros parceiros comerciais relevantes sempre que estiverem
fazendo negócios ou interagindo com entidades governamentais ou empresariais que possam
potencialmente envolver interesses comerciais do Grupo CVC.
O Código de Conduta e Ética tem por objetivo formalizar os princípios e as práticas éticas que
regem os relacionamentos internos e externos da Companhia, bem como nortear a atuação dos
seus empregados, reduzindo a subjetividade em relação às questões éticas e de conduta. O
código se baseia em sete indicadores a serem aplicados ao se analisar questões empresariais
que venham a surgir no decorrer do seu trabalho, como 1. Cumprir a lei; 2. Conduzir os negócios
com integridade; 3. Manter registros precisos e verdadeiros; 4. Honrar obrigações comerciais; 5.
Tratar pessoas com dignidade e respeito; 6. Proteger informações, ativos e interesses da
Companhia; e 7. Manter o compromisso de ser um cidadão responsável. Esse Código encontrase em fase de revisão e reformulação pela Companhia.

Política Global de Compliance Antissuborno e Anticorrupção: Essa política foi aprovada
pelo Conselho de Administração em 30 de novembro de 2015, aplicando-se a todas as suas
subsidiárias e afiliadas e a cada uma de suas autoridades, diretores, executivos, e funcionários
de período integral, parcial e temporário, assim como qualquer pessoa que esteja autorizada a
atuar em nome do Grupo CVC, incluindo, sem limitação, franquias, agentes, distribuidores, e
terceiros. A política tem por objetivo proibir a oferta, promessa, autorização, pagamento e
recebimento de subornos (e outros pagamentos ilícitos) pelos colaboradores do Grupo CVC com
o intuito de garantir vantagem imprópria, e proporciona diretrizes para ajudá-lo a cumprir as leis
internacionais antissuborno e anticorrupção. A intenção dessa Política é abordar práticas de
corrupção que estão sujeitas a (i) Lei Americana Sobre a Prática de Corrupção no Exterior
(FCPA), (ii) Lei Brasileira Anticorrupção no Brasil 12.846/2013 e o Decreto 8.420/2015, (iii) leis
nacionais que são instrumentos de implantação da Convenção OCDE de Combate ao Suborno
de Funcionários Públicos no Exterior em Transações de Negócios Internacionais e a Convenç ão
das Nações Unidas contra Corrupção, e (iv) leis e regulamentos similares em outros países onde
a CVC poderá conduzir negócios. Essa Política encontra-se em fase de revisão e reformulaç ão
pela Companhia.

Política de Presentes e Hospitalidade : A Política de Presentes e Hospitalidade foi aprovada
pelo Conselho de Administração da Companhia e pela Diretoria em 30 de novembro de 2015,
aplicando-se à Companhia e suas subsidiárias, suas franquias e a cada um de seus diretores,
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conselheiros, executivos, e empregados de horário integral, parcial e temporários. Visa fornec er
orientações para a oferta e para a aceitação de hospitalidade e normas que regulam as despesas
incorridas para doações, refeições, viagem, entretenimento e outras cortesias de hospitalidade
ou de negócios no curso da sua relação de emprego com o Grupo CVC. Essa Política encontrase em fase de revisão e reformulação pela Companhia.
Política de Denúncia: A Política de Denúncia, aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia e pela Diretoria em 30 de novembro de 2015, refere-se ao canal para reporte de
questões e preocupações relacionadas a temas éticos e legais , sendo aplicável à Companhia e
suas subsidiárias e franquias e a cada um de seus diretores, conselheiros, executivos, e
empregados de horário integral, parcial e temporário. O canal de denúncias da Companhia, bem
como essa Política, encontram-se em fase de revisão e reformulação pela Companhia.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando sua s
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se
reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se
existentes
O Comitê de Compliance era a responsável por receber, investigar ou esclarecer dúvidas dos
empregados e colaboradores sobre as políticas supracitadas em 5.4.i. e a aplicação do Código
de Ética da Companhia. Atualmente esse órgão não se encontra instalado, pois a Companhia
está reformulando suas estruturas o órgão responsável para o exercício de tais funções está
sendo revisto e a Companhia tem a intenção de reimplementá-lo em 2019.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração
e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de
serviço, agentes intermediários e associados
O Código de Conduta e Ética Empresarial da Companhia aplica-se a todos os funcionários ,
conselheiros e diretores da Companhia (em período integral, parcial ou temporário) e às
subsidiárias, aos franqueados CVC e a seus empregados e diretores, e a outros parceiros
comerciais relevantes sempre que estiverem fazendo negócios ou interagindo com entidades
governamentais ou empresariais que possam potencialmente envolver interesses comerci ais do
Grupo CVC. O Código de Ética encontra-se em fase de revisão e reformulação pela Companhia.
Com relação aos terceiros contratados, como fornecedores e prestadores de serviços, dispomos
de cláusulas contratuais no tocante a anticorrupção e antissuborno nas nossas contratações.
Todos os níveis da Companhia são responsáveis por manter e incentivar uma cultura de prática
de negócios éticos.

se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração
e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais
normas relacionadas ao tema
Devido ao processo de revisão e reformulação do Código de Conduta e Ética Empresarial da
Companhia, atualmente a Companhia não dispõe de um plano de treinamento em relação ao
Código de Conduta e Ética.
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao
assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
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Conforme estabelecido no Código de Conduta e Ética Empresarial o não cumprimento do código
ou de qualquer um de seus requisitos sujeitará a medidas disciplinares apropriadas, determinada
de acordo com a gravidade da conduta praticada.

órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de
conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Código de Ética da Companhia foi aprovado em março de 2009 pelo Conselho de
Administração da Companhia e sua atualização aprovada pelo Conselho de Administração e
pela Diretoria em 30 de novembro de 2015. Devido ao processo de revisão e reformulação do
Código de Conduta e Ética Empresarial da Companhia, atualmente a Companhia não
disponibiliza o Código de Conduta e Ética Empresarial na rede mundial de computadores.
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
Atualmente o canal de denúncias da Companhia encontra-se em processo de reformulação.
Anteriormente, o canal de denúncias era interno e quem acompanhava e apurava as denúncias
era o Comitê de Compliance, um grupo multidisciplinar formado pela diretoria jurídica, de
controladoria e por representantes de gente e gestão da Companhia.
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe
denúncias somente de empregados
Anteriormente, o canal de denúncias restringia-se ao recebimento de denúncias de seus
diretores, conselheiros, executivos, e empregados de horário integral, parcial e temporário, assim
como de suas subsidiárias e franquias.
se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa -fé
Anteriormente os denunciantes podiam reportar suas preocupações de forma anônima e
confidencial e não eram obrigados a fornecer os seus nomes. Todos as denúncias reportadas
para o Canal de Denúncias da CVC eram confidenciais. O mesmo protegia a identidade de
qualquer pessoa que realizar um reporte de boa-fé consistente com as obrigações legais e leis
locais.

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
Anteriormente, o órgão responsável pela apuração das denúncias era o Comitê de Compliance,
o qual era composto pela diretoria jurídica, de controladoria e integrantes de gente e gestão da
Companhia.
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturaçõe s
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares
nas pessoas jurídicas envolvidas
A Companhia adota procedimentos, principalmente em processos de aquisição, de forma a
minimizar os riscos através da identificação de vulnerabilidades e de práticas irregulares nas
empresas “targets” anteriormente à execução de uma operação de aquisição.
A Companhia adota as seguintes etapas durante o processo: (i) Target Screening – definição
dos targets e abordagem inicial, seja diretamente ou via assessores; (ii) Investment Summary –
assinatura de acordo de confidencialidade e análise preliminar da oportunidade de investimento;
(iii) Valuation – avaliação preliminar do negócio e projeções para o futuro; (iv) Due Diligence –
diligência estratégica, contábil, fiscal, trabalhista e legal; (v) Signing SPA – negociação das
garantias, discussão e assinatura do contrato de compra e venda; (vi) Negotiation – negociação

PÁGINA: 68 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

5.4 - Programa de Integridade

do valor e dos principais termos da transação (iv); (v) MoU – negociação do memorando de
Entendimento; e (viii) Closing – cumprimento das condições precedentes e liquidação financeira
da transação.
Com o objetivo de mitigar riscos em operações dessa natureza, a Companhia historicament e
vem contratando empresas de auditoria “big four” para a realização da due dilingence na
empresa “target” e auditoria legal com escritórios de advocacia renomados em operações de
M&A. Com base nos resultados da auditoria e de seus assessores legais, a Companhia mapeia
as contingências e as classifica como provável, possível e remota, com o auxílio dos assessores
jurídicos, e também com o auxílio destes, define a estrutura de garantias necessárias para dar
segurança ao processo de aquisição, assim como retenção de valores do preço de aquisição.
Para conferir segurança jurídica às operações, os contratos são elaborados por assessores
jurídicos com experiência em M&A e incluem declarações e garantias que esclarecem os direitos ,
responsabilidades e deveres das partes envolvidas.
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controle s
nesse sentido” (NR)
Não aplicável, pois a Companhia ou Grupo CVC adota uma Política Global de Complianc e
Antissuborno e Anticorrupção, que é voltada à proteção de riscos de conformidade junto a
administração pública nacional e estrangeira. Além disso, a Companhia possui outras políticas e
procedimentos especificamente voltados à prevenção, detecção e remediação de fraudes e
ilícitos praticados contra a administração pública, mencionados no item 5.4 (a).
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5.5 – Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos
principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento
de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na
exposição do emissor a tais riscos.
Não houve qualquer alteração significativa nos principais riscos de mercado a que estamos expostos ou em
nossa política de gerenciamento de riscos no último exercício social.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

5.6

Outras informações relevantes

Não existem outras informações relevantes sobre este item 5.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

25/03/2009

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

05/12/2013
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6.3. Breve histórico do emissor
A Companhia Iniciou as atividades em 1972, com uma loja localizada na cidade de Santo André, no Estado
de São Paulo, por meio da qual vendia passagens rodoviárias, principalmente, à classe operária estabelecida
na região metropolitana de São Paulo, especificamente nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo
e São Caetano do Sul.
Ao longo da história, a Companhia passou a atender a classe média brasileira, a qual se tornou,
posteriormente, o principal público alvo de nossos produtos e serviços. Na década de 1990, a Companhia foi
pioneira na implementação e venda de serviços de turismo incluindo passagens aéreas com voos fretados
para destinos populares do Brasil. Durante a década de 90, a Companhia tornou-se a primeira operadora de
turismo a inaugurar uma loja em um Shopping Center no Brasil e deu-se início ao processo de abertura de
lojas por meio de agentes exclusivos, com o objetivo de expandir os negócios e aumentar as lojas em todo
território nacional. Em 2001, começou a comercializar serviços por meio de website próprio, o qual desde
então tem se tornado, cada vez mais, um importante veículo de geração de receita para a Companhia.
Todas essas atividades foram desenvolvidas pela Operadora e Agência de Viagens CVC Tur Ltda. (“CVC
Tur”) e suas afiliadas até 30 de novembro de 2009, as quais tinham como principal acionista o Sr. Guilherme
Paulus, fundador da CVC.
Visando uma reestruturação societária de modo a otimizar atividades operacionais antes desenvolvidas pela
CVC Tur, em 25 de março de 2009, a Companhia foi constituída sob a denominação “H.N.D.S.P.E
Empreendimentos e Participações S.A.”, sendo que em 5 de junho de 2009,
referida denominação foi
alterada para “CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, atual denominação da Companhia. A
Companhia permaneceu como uma sociedade não operacional até 30 de novembro de 2009, sendo que, em
01 de dezembro de 2009, o Fundo de Private Equity Carlyle adquiriu, por meio da CBTC Participações S.A.
(“CBTC”), 63,6% das ações da Companhia. A Companhia recebeu os ativos operacionais necessários para o
desenvolvimento de suas atividades turísticas por meio da cessão de ativos e passivos da CVC Tur.
Em 28 de dezembro de 2009, a CBTC foi incorporada pela Companhia, sendo que as ações detidas pela
CBTC foram canceladas, com posterior emissão de novas ações em nome do FIP BTC.
O ingresso do Carlyle, aliado à expertise do acionista fundador da Companhia, fez com que a Companhia se
fortalecesse, alcançando um crescimento contínuo e sustentável. Isto pode ser representado pela forte
expansão de lojas exclusivas, considerando lojas próprias e franqueadas, com presençaem todos os 26
estados brasileiros e no Distrito Federal.
Em 1º de novembro de 2013, foi aprovada, por decisão do único cotista do FIP GJP, a cisão parcial do fundo
e a posterior versão da parcela cindida para o FIP GP, o qual passou a integrar o grupo de controle acionário
da Companhia. Na mesma data, foi celebrado o segundo aditivo ao acordo de acionistas da Companhia, que
estabelece os direitos e obrigações aplicáveis ao FIP GP como acionista da Companhia, bem como realiza
adaptações para refletir a nova composição acionária da Companhia. Em 4 de fevereiro de 2014, houve a
incorporação do FIP GP pelo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior
GP7 (“GP7 FIM”), por meio da qual o GP7 FIM sucedeu o FIP GP em todos os direitos e obrigações, inclusive
naqueles atinentes ao referido acordo de acionistas da Companhia
Em 10 de janeiro de 2014, a oferta pública inicial de ações da Companhia foi finalizada compreendendo a
distribuição de 33.841.600 ações e o montante total de R$ 541.465.600,00.
Em 18 de dezembro de 2014, a Companhia assinou um contrato de compra e venda de ações que resultou,
após cumpridas determinadas condições precedentes, na aquisição, pela Companhia, de 51% (cinquenta e
um por cento) do total das operações da Advance Viagens e Turismo S.A., da Rextur Viagens e Turismo S.A.
e da Reserva Fácil Tecnologia S.A. (“Grupo Duotur”), líderes do mercado no segmento de consolidação de
passagens aéreas. Os termos de fechamento da transação, com a reorganização societária e a aprovação
pelo CADE, foram concluídos em 31 de agosto de 2015, sendo que na mesma data, foi assinado o termo de
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fechamento da transação, onde a Companhia adquiriu o controle de 100% do capital da Duotur Participações
S.A. e da REFA Participações S.A., que por sua vez, possuem 51% de participação da READ Serviços
Turísticos S.A. (anteriormente R.A. Viagens e Turismo S.A.) e da Reserva Fácil Tecnologia S.A.,
respectivamente.
Ao longo do primeiro trimestre de 2015, o GP7 FIM, controlado por Gustavo Paulus, vendeu as ações de
emissão da Companhia de sua titularidade na bolsa de valores, deixando de integrar o quadro de acionistas
da Companhia.
Em 27 de maio de 2015, foi assinado entre a Companhia e os quotistas do Submarino Viagens Ltda.
(anteriormente B2W Viagens e Turismo Ltda.) um contrato de compra e venda para aquisição de 100% desta
sociedade. O fechamento da transação, com a aprovação do CADE ocorreu em 31 de agosto de 2015,
culminando na aquisição, pela Companhia, do controle de 100% do capital do Submarino Viagens.
Em maio de 2016, a Companhia entrou para o seleto grupo IBrX100 (índice da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”)), com o reconhecimento da Companhia pela Ibovespa como uma das 100 companhias com maior
negociabilidade e representatividade no mercado de ações brasileiro.
Em junho de 2016, a Companhia foi eleita como a empresa de “Maior desempenho em ano de crise – Média
Empresa”, durante a premiação “IR Magazine Awards – Brazil 2016”, promovida pela mais importante
publicação internacional deste setor em parceria com o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
(IBRI).
A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 20 de outubro de 2016, elegeu os novos
membros do Conselho de Administração da Companhia, fazendo com que a composição de tal órgão
societário passasse a refletir a estrutura acionária da Companhia. Dessa forma, desde essa data, a
Companhia passou a não possuir um acionista controlador definido, de acordo com o conceito disposto no
artigo 116 da Lei das S.A. e no regulamento de listagem do Novo Mercado da B3.
Em 29 de dezembro de 2016, foi assinado entre a Companhia e os quotistas da Viatrix Viagens e Turismo
Ltda. (“Viatrix”) um contrato de compra e venda para aquisição de 100% dessa sociedade. O fechamento da
transação ocorreu em 29 de dezembro de 2016, momento em que a Companhia adquiriu o controle de 100%
do capital da Viatrix.
Em 03 de maio de 2017, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato
de Compra e Venda”) por meio do qual, subordinado à verificação de determinadas condições precedentes,
a Companhia adquiriu ações representativas de 90% (noventa por cento) do capital social de emissão da
Check In Participações S.A., sociedade integrante do Grupo Trend, consolidando, após a reorganização
societária prevista no Contrato de Compra e Venda, todos os negócios relevantes do Grupo Trend. Após o
cumprimento das condições precedentes acordadas no Contrato de Compra e Venda, o fechamento da
operação ocorreu em 01 de dezembro de 2017.
Em 08 de novembro de 2017, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças por
meio do qual a Companhia adquiriu as quotas da Visual Turismo Ltda. representativas de 100% do capital
social da sociedade.
Em 07 de maio de 2018, a Companhia passou a integrar a carteira do Ibovespa no período de maio a agosto
do ano vigente, que tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de
maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.
Em 4 de setembro de 2018, a CVC e a Servicios de Viajes Y Turismo Biblos S.A. (“Biblos”) e Avantrip.com
S.R.L. (“Avantrip”), empresas do Grupo Biblos América L.L.C (“Bibam”), celebraram o Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato Biblos”), para aquisição de participação acionária
correspondente a 60,06% do capital social da Biblos e Avantrip, por meio de sua subsidiária 100% controlada
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na Argentina, CVC Turismo S.A.U. Adicionalmente, a Companhia e o Grupo Ola Transatlántica celebraram,
em 04 de setembro de 2018, memorando de entendimentos em caráter vinculante (“MOU Ola Transatlántica”)
a fim de formalizar as intenções em relação a operação de aquisição do controle acionário do Grupo Olá
Transatlántica. Em 1 de dezembro de 2018 a aquisição foi finalizada. O Grupo Ola Transatlántica tem mais
de 40 anos de atuação no setor de turismo e conta com mais de 320 colaboradores na área. O Grupo atua
no setor de turismo e viagens por meio de três principais unidades de negócio: a Ola Mayorista de Turismo,
Quinceãneras e Transatlántica Viajes y Turismo, com reservas anuais confirmadas em 2017 de USD285
milhões. O Grupo Ola Transatlántica está baseado em Rosário e oferece produtos e serviços para todo o
território argentino por meio de agências multimarcas. A marca Ola é bastante reconhecida no turismo do
país.
Em 13 de março de 2019, a Companhia adquiriu os 10% das ações restantes do capital social do Grupo
Trend, passando a deter 100% das operações.
Em 1º de abril de 2019, a Companhia concluiu a aquisição das ações representativas de 100% do capital
social da Esferatur Passagens e Turismo S.A. (“Esferatur”). A Esferatur tem mais de 26 anos de atuação na
intermediação de passagens áreas para agências de viagens e possui 14 unidades que atendem diferentes
regiões do Brasil, com reservas confirmadas anuais aproximadas de R$ 1,8 bilhão, e sua aquisição está
alinhada com a estratégia da Companhia em expandir a atuação no canal multimarcas (B2B), contribuindo
para a posição de liderança no setor de viagens no Brasil.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5 – Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de
recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
Até a presente data, não foi protocolado nenhum pedido requerendo a falência e/ou a
recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras Informações Relevantes
6.6 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

A Companhia considera que todas as informações relevantes pertinentes a esta Seção já foram
apresentadas nos itens anteriores.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
7.1. Principais atividades desenvolvidas pelo emissor e suas controladas.
Estimamos ser a maior operadora de turismo das Américas em valor de reservas confirmadas.
Oferecemos uma gama diversificada de produtos e serviços turísticos para famílias brasileiras
de todas as classes sociais possuindo um amplo portfólio de pacotes para mais de 1.000 destinos
domésticos e internacionais. Nossos produtos turísticos combinam tarifas aéreas, transporte
terrestre, hospedagem, seguro de viagem, ingressos de parques, aluguel de veículos e outros
serviços complementares de viagem aos nossos consumidores a preços acessíveis e com
condições de pagamento flexíveis.
Nossos serviços incluem a intermediação de serviços de viagem e turismo, com a prática de
todas as atividades inerentes às operadoras de turismo, em conformidade com as normas do
Ministério do Turismo – MTUR e do Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR e a participação
acionária em outras companhias que desenvolvam atividades similares às atividades
desenvolvidas pela Companhia. A Companhia também presta serviços de correspondente
bancário no território nacional relacionados a serviços de interesse de passageiros e
assessoramento, organização e execução de atividades relativas a feiras, exposições,
congressos e eventos similares.
Nossa empresa foi fundada em 1972 com a missão de oferecer produtos e serviços de turismo
de qualidade a preços acessíveis. Por mais de quatro décadas, oferecemos aos nossos clientes
produtos e serviços turísticos pré-definidos ou customizados com condições de pagamento
flexíveis e propostas de valor atrativas para nossos clientes. Oferecemos uma gama variada de
produtos que atendem a todas as classes sociais combinando tarifas aéreas, transporte terrestre,
hospedagem, seguro de viagem e outros serviços auxiliares de viagem, sendo que não somos
proprietários de ativos permanentes tais como hotéis, aeronaves, ônibus ou navios de cruzeiro.
Este modelo nos permitiu atingir 23,0% de Retorno sobre o capital investido (“ROIC”), em 31 de
dezembro de 2018.
Em 2015, a CVC expandiu seu negócio através de duas aquisições. Com a aquisição do Grupo
Duotur, a CVC entrou no segmento corporativo (pequenas e médias empresas) como líder; e
com a aquisição da Submarino Viagens, consolidamos nossa posição no segmento online de
turismo. Ambas as aquisições foram concluídas em 31 de agosto de 2015.
Em 29 de dezembro de 2016, a CVC concluiu a aquisição de 100% (cem por cento) do capital
social da Experimento (Viatrix Viagens e Turismo Ltda.), empresa especializada e uma das
líderes do segmento de viagens de intercâmbio.
No ano de 2017 a expansão de negócios via aquisição ocorreu com a compra de 90% das ações
da Trend, que possui forte atuação no segmento de hotelaria e eventos para viagens corporativas
e de lazer distribuídas via agentes independentes e, também, com a compra de 100% das ações
da Visual Turismo, empresa especializada na venda de viagens de lazer via agentes
independentes, com enfoque em nichos como ecoturismo, viagens de lua de mel, resorts e
hospedagens de charme e requinte.
Conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 13 de agosto de
2018, a Companhia celebrou o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, por
meio do qual, subordinado à verificação de determinadas condições precedentes, a Companhia
adquirirá ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Esferatur
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Passagens e Turismo S.A. (“Esferatur”).
A Esferatur tem 26 (vinte e seis) anos de atuação na intermediação de passagens áreas para
agências de viagens e possui 14 (quatorze) unidades que atendem diferentes regiões do Brasil
com reservas confirmadas anuais de R$ 1,8 bilhão em 2017.
A aquisição da Esferatur, que foi concluída em 01/04/2019 após a conclusão de condições
precedentes, está alinhada com a estratégia da Companhia em expandir a atuação no canal
multimarcas (B2B), contribuindo para a posição de liderança no setor de viagens no Brasil.
Em setembro de 2018, a Companhia celebrou um contrato para aquisição de controle acionário
e um memorando de entendimentos vinculante para futura aquisição de controle acionário com
dois dos principais players do mercado argentino de turismo, em linha com sua estratégia de
expansão internacional.
Neste contexto, a CVC e a Servicios de Viajes Y Turismo Biblos S.A. (“Biblos”) e Avantrip.com
S.R.L. (“Avantrip”), empresas do Grupo Biblos América L.L.C (“Bibam”), celebraram, em 04 de
setembro de 2018, o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato Biblos”)
para aquisição de participação acionária correspondente a 60,06% do capital social da Biblos e
Avantrip, por meio de sua subsidiária 100% controlada na Argentina, CVC Turismo S.A.U..
Adicionalmente, a Companhia e o Grupo Ola Transatlántica celebraram, em 04 de setembro de
2018, memorando de entendimentos em caráter vinculante (“MOU Ola Transatlántica”) a fim de
formalizar as intenções em relação a operação de aquisição do controle acionário do Grupo Olá
Transatlántica. Todas as condições precedentes foram cumpridas e a aquisição foi finalizada em
01/12/2018.
A Biblos e a Avantrip fazem parte do Grupo Bibam, que foi fundado em 1979 e está entre os cinco
maiores e-commerce em volume de transações na Argentina. Conta com mais de 400
colaboradores e atua no setor online por meio de plataformas que oferecem produtos e serviços
de viagem, além de programa de benefícios e fidelidade (Avantrip.com, Alliances, Avantrip
Pymes e Quieroviajes). No setor off-line atua por meio de agências de viagens (Biblos e FCM
Travel Solution) focadas no mercado de luxo, corporativo e eventos, com reservas anuais
confirmadas de aproximadamente USD200 milhões em 2017.
O Grupo Ola Transatlántica tem mais de 40 anos de atuação no setor de turismo e conta com
mais de 320 colaboradores na área. O Grupo atua no setor de turismo e viagens por meio de três
principais unidades de negócio: a Ola Mayorista de Turismo, Quinceãneras e Transatlántica
Viajes y Turismo, com reservas anuais confirmadas em 2017 de USD285 milhões. O Grupo Ola
Transatlántica está baseado em Rosario e oferece produtos e serviços para todo o território
argentino por meio de agências multimarcas. A marca Ola é bastante reconhecida no turismo do
país.
O portfolio de Unidades de Negócios da Companhia é composto por:
•
•
•
•
•

CVC
Visual
Submarino Viagens
RexturAdvance
Experimento

PÁGINA: 79 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
•
•
•
•

Trend
Esferatur
Grupo Bibam
Ola Transatlantica

Em 2018, por meio das Unidades de Negócios mencionadas acima, nossas reservas
confirmadas atingiram R$ 13,5 bilhões, um crescimento de 11% em relação aos valores proforma
do ano anterior.
Nossos produtos e serviços são distribuídos por meio das nossas 1.322 lojas exclusivas da CVC
Lazer e 62 lojas exclusivas da Experimento (números referentes a dezembro de 2018)
distribuídas por todo o Brasil, através das nossas plataformas de distribuição online (nos sites
www.cvc.com.br e www.submarinoviagens.com.br) e da nossa rede de agentes credenciados
com mais de 7.000 agentes independentes. De acordo com estimativas do setor de turismo,
respondemos por cerca de 25% do mercado intermediado de viagens no Brasil.
Em decorrência do nosso longo histórico operacional, o número diversificado de produtos e
serviços turísticos, serviços diferenciados e assistência personalizada ao consumidor, vasta rede
de lojas e investimentos significativos em marketing, a CVC foi estabelecida como uma marca
reconhecida pelas famílias brasileiras e líder do setor de turismo no Brasil. Em 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, fomos citados como uma marca “Top of Mind” pelos
consumidores do setor de viagens de turismo no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela
Folha de São Paulo, um dos maiores e mais conhecidos veículos de mídia do Brasil. Pela terceira
vez a CVC entrou para o ranking das 25 marcas brasileiras mais valiosas, segundo estudo da
Interbrand/Exame. Em virtude desses fatores, bem como de nosso modelo de negócios de baixo
nível de investimento e ampla plataforma de distribuição, acreditamos estar posicionados para
continuar atendendo às demandas de viagens de turismo do consumidor brasileiro de classe
média em constante crescimento.
Nossa presença de mercado garante aos nossos fornecedores acesso a uma ampla base de
clientes e uma maior previsibilidade de demanda, o que fortalece nosso relacionamento de longo
prazo com nossos fornecedores e amplia uma das nossas principais vantagens competitivas.
Alavancamos e fortalecemos nossos relacionamentos de longo prazo com hotéis, companhias
aéreas, operadoras de cruzeiros marítimos e companhias de transporte terrestre para oferecer
aos clientes uma seleção de serviços turísticos a preços acessíveis com condições de
pagamento flexíveis. Ademais, acreditamos que nossa escala nos permite proporcionar uma
gama de produtos atrativos aos nossos clientes. De acordo com nossas estimativas, em média,
nossas reservas de diárias em hotéis ultrapassam, em média, a quantidade de reservas de
diárias disponíveis da segunda maior cadeia de hotéis do Brasil e, nossa quantidade diária de
passageiros embarcados é, em média, maior do que a quantidade total de passageiros
embarcados pela LATAM ou pela GOL no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dos
aeroportos mais movimentados do Brasil, de acordo com a Infraero. Acreditamos que a CVC
Corp (CVC, RexturAdvance, Experimento, Trend, Visual, Submarino Viagens, Grupo Bibam, Ola
Transatlantica e Esferatur) seja um dos maiores clientes de todas as companhias aéreas
brasileiras, tanto para destinos domésticos quanto internacionais.
Atuamos nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal através de uma rede de distribuição que
conta com diversos canais em mais de 450 cidades.
Operamos através de contratos master de franquia de longo prazo e contratos de franquia (com
prazo de dez anos, ao final do qual são renováveis por acordo mútuo) com metas de
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desempenho, funções e territórios pré-estabelecidos, bem como procedimentos e taxas de
serviços padronizados. Nenhum master franqueado, isoladamente, foi responsável por mais do
que 6% de nossas reservas, e nenhum franqueado foi responsável por mais do que 3% das
nossas reservas.
Contamos ainda com mais de 7.000 agentes credenciados independentes que vendem nossos
produtos e serviços nos seus próprios pontos de venda, e que representaram aproximadamente
40% das reservas da CVC no período encerrado em 31 de dezembro de 2018. Nós treinamos
os agentes credenciados independentes com o intuito de ajudá-los a adquirir um conhecimento
profundo de nossos pacotes e serviços e produtos corporativos e consequentemente atingir o
nível de qualidade do nosso atendimento aos clientes. Além disso, oferecemos nossos produtos
e serviços através das nossas plataformas de distribuição online que vem se desenvolvendo
rapidamente (www.cvc.com.br e www.submarinoviagens.com.br).
Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 Pro Forma e em 31 de dezembro de
2017, nossa receita líquida consolidada foi de R$ 1.565,1 milhões e R$ 1.185,1 milhões,
respectivamente, e nosso EBITDA ajustado foi de R$ 721,6 milhões e R$ 593,6 milhões,
respectivamente.
CVC Corp
R$ mm
Reservas Confirmadas
Lojas exclusivas CVC lazer - unidades
Lojas exclusivas Experimento - unidades

2017 Pro vs 2017
Forma Pro Forma

2018

2017

vs 2017

13.458,0

12.122,4

11,0%

10.245,9

31,3%

1.322

1.190

132

1.190

132

62

51

11

51

11

13.184,7

11.785,3

11,9%

9.912,5

33,0%

Reservas Embarcadas ¹

8.593,0

7.909,5

8,6%

6.232,8

37,9%

Reservas Confirmadas ¹

4.591,7

3.875,8

18,5%

3.679,6

24,8%

1.565,1

1.404,1

11,5%

1.185,1

32,1%

11,9%

11,9%

0,0 p.p.

12,0%

-0,1 p.p.

Reservas Totais ¹

Receita Líquida
Margem Líquida ²
EBITDA Ajustado ³
Margem EBITDA Ajustado
Lucro Liquido Ajustado 4
Margem sobre Lucro Líquido Ajustado

721,6

637,7

13,2%

593,6

21,6%

46,1%

45,4%

0,7 p.p.

50,1%

-4,0 p.p.

318,7

247,7

28,7%

250,6

27,2%

20,4%

17,6%

2,7 p.p.

21,1%

-0,8 p.p.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
Não aplicável.
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7.2 Informações sobre segmentos operacionais do emissor
(a)

Produtos e serviços comercializados

Possuímos um único segmento operacional na atividade de “Intermediação de Turismo”, e por meio
desse segmento, atuamos nas seguintes linhas de negócio: (i) Lazer; (ii) Corporativo; (iii) outros e (iv)
internacional, conforme demonstrado abaixo.
Lazer. Consiste nas reservas confirmadas das empresas voltadas para o lazer, a CVC, a Submarino
Viagens e a Visual.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o percentual da nossa reserva desta
linha de negócio foi de cerca de 45% das reservas confirmadas totais.
Corporativo. Consiste na intermediação de serviços turísticos e soluções customizadas inclui ndo
passagens aéreas, transporte terrestre, hospedagem, além de serviços de suporte aos nossos
clientes com foco corporativo (pequenas e médias empresas). As empresas que compõem essa linha
de negócios em 2018 era a RexturAdvance e a Trend. Em 2019 a Esferatur, empresa cuja aquisição
foi concluída em 01/04/2019 entrará na composição desse segmento.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o percentual da reserva confirmada deste
de negócio foi de 40% da reserva confirmada total.
Outros. Além das linhas de negócios mencionadas acima, também são prestados serviços de
intercâmbio (Experimento) que representa cerca de 5,0% da reserva confirmada em 2018.
Internacional. Compreende as operações adquiridas na Argentina (Grupo Bibam e Ola), que, caso
tivessem ficado 100% do ano dentro do grupo (entraram em Setembro e Dezembro) representariam
cerca de 11% das reservas confirmadas.
A nossa ampla gama de serviços oferecidos aos nossos clientes é viabilizada por meio de parcerias
que possuímos com as principais companhias aéreas, redes hoteleiras, companhias de cruzeiros e
companhias rodoviárias no país e no exterior, o que nos permite oferecer serviços turísticos de boa
qualidade, com preços competitivos e condições atrativas para os nossos clientes.
Em 2018, na média, nossos clientes usaram diversos meios de pagamento e 83% das nossas vendas
foram parceladas (o restante dos pagamentos foi realizado à vista), sendo: (i) cerca de 44% feitas
por meio de cartão de crédito, (ii) 31% através de financeiras parceiras, e (iii) 8% por meio de
financiamento próprio.
A maioria dos parcelamentos é feita entre 6 e 10 vezes, tanto no cartão de crédito quanto nas outras
formas de pagamento. O prazo médio de parcelamento é de cerca 8 parcelas mensais.
Além disto, devido ao nosso conhecimento sobre o perfil de consumo da classe média brasileira,
temos uma base fiel de clientes, com índices de recorrência na compra superior a 30% num ciclo de 3
anos. No ano de 2018, praticamos um ticket médio, na venda, de R$1.367 por pessoa ou R$2.877
por compra (cada compra tem em média 2,15 passageiros).
Apresentamos crescimento significativo no número de passageiros embarcados nos últimos anos,
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tendo crescido de 2,60 milhões em 2010 para mais de 11 milhões em 2018, quando consideramos
todas as empresas que compõem o grupo.
A nossa receita líquida é resultante exclusivamente do segmento de intermediação de turismo.
Exercício social encerrado em
Receita líquida consolidada (R$
mm)
% de participação na receita
líquida
(c)

2018

2017

2016

1.565,1

1.185,1

1.063,9

100%

100%

100%

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação em nosso lucro
líquido

O nosso lucro líquido é resultante exclusivamente do segmento de intermediação de turismo,
conforme apresentado na tabela abaixo:

Exercício social encerrado em
2018

2017

2016

Lucro líquido ajustado (R$ mm)

318,7

250,6

197,2

% de participação no lucro
líquido

100%

100%

100%
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7.3.
Informações sobre os produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais divulgados
no item
A) Características do processo de produção
Não possuímos processo produtivo. Em razão disto, não possuímos seguros de
máquinas, equipamentos ou produtos e não temos riscos inerentes a tal processo que
poderão gerar a paralisação das nossas atividades.
B) Características do processo de distribuição
Abordamos a seguir os principais aspectos relacionados à oferta de serviços ao nosso
público consumidor.
Canais de venda
Atuamos em todos os Estados do Brasil e no Distrito Federal por meio da maior rede de
distribuição de varejo entre as operadoras de turismo das Américas. Esta rede de
distribuição é composta de lojas próprias, master franqueados, franqueados e agentes
independentes,
além
de
nossos
websites
(www.cvc.com.br
e
www.submarinoviagens.com.br).
Em 31 de dezembro de 2018, possuíamos 1.322 lojas exclusivas, sendo a ampla maioria
de lojas franqueadas. Essas lojas estão presentes em todo o país, tendo como foco
principalmente regiões com grande fluxo de pessoas, como shopping centers e
importantes ruas comerciais. Nesta data, detínhamos 750 lojas no Sudeste, 222 lojas no
Sul, 176 lojas no Nordeste, 116 lojas no Centro-Oeste e 58 lojas no Norte. Contamos,
ainda, com mais de 7.100 agentes independentes credenciados ativos, além de nossas
plataformas de distribuição online (www.cvc.com.br e www.submarinoviagens.com.br).
Em 31 de dezembro de 2018, a distribuição de nossos produtos e serviços ocorreu pelos
seguintes meios: (i) 75% por Atendimento Direto; (ii) 15% por agências; e (iii) 10,0% pela
internet (considerando Submarino Viagens).
Considerando somente as lojas próprias, master franqueados e franqueados, a
distribuição das lojas, em 31 de dezembro de 2018, se deu da seguinte maneira: 35% em
shoppings; 52% na rua e 13% em hipermercados.

Possuímos um sistema de franquias exclusivo, por meio do qual autorizamos o uso da
nossa marca para o fim de intermediação dos serviços turísticos CVC, além de sistemas
operacionais e treinamentos. No nosso modelo de distribuição por franqueados, não há
constituição de vínculo empregatício e a remuneração se dá por meio de taxas de serviços
sobre a intermediação. Assim, acreditamos que nosso modelo de franquia cria valor para
o franqueado, profissional do negócio de turismo, uma vez que exige baixo valor de
investimento inicial, com retorno do capital investido, entre 20 (vinte) e 30 (trinta) meses,
aproximadamente. Tais condições atrativas nos permitem ter uma base de franqueados
com perfil de baixo risco e, por consequência, baixo índice de desistência.
As nossas lojas apresentam o mesmo layout e formato, para permitir a fácil identificação
por nossos clientes. As nossas lojas de shopping e de rua apresentam em torno de 40
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metros quadrados e conta com aproximadamente 4 posições de atendimento, sendo 1
Supervisor e 1 Gerente ou apenas com uma das duas opções, dependendo do porte da
loja. Apresentamos nos últimos anos um forte crescimento na abertura de novas lojas,
aumentando nossa rede em cerca de 516 novas lojas desde 2014.
Possuímos um sistema de georreferenciamento com dados sociodemográficos que nos
permite mapear todo o país de acordo com o mercado relevante de turismo de lazer, bem
como definir nosso potencial de crescimento de forma segmentada. Assim, podemos
identificar todas as microrregiões de consumo que comportam novas lojas com a bandeira
CVC. Com base nesse sistema de mapeamento, priorizamos nossas aberturas de novas
lojas, definindo um plano de expansão de nossa rede para os próximos 3 anos.
Lojas próprias
Possuíamos, em 31 de dezembro de 2018, 20 lojas próprias espalhadas por todo o país.
Possuímos lojas próprias em locais estratégicos e com grande fluxo de pessoas, além de
lojas no formato de flagship stores, que ajudam a fortalecer a nossa marca. Dentre as nossas
principais lojas estão as dos Shoppings Morumbi, Center Norte, Ibirapuera e Anália Franco,
além das lojas de atendimento a agências em São Paulo, Campinas e ABC.
Franqueados
Possuíamos, em 31 de dezembro de 2018, 1.275 lojas de franqueados espalhadas em
todo o país, em localizações estratégicas próximas aos grandes centros comerciais.
Atualmente, temos um modelo de distribuição por uma rede de franqueados, aos quais
concedemos pelo prazo de 10 (dez) anos, o direito de explorar uma unidade franqueada
com o fim de intermediar a comercialização de serviços turísticos oferecidos pela
Companhia, usando as marcas, métodos de controle administrativo e k now-how
previamente fornecidos pela Companhia. Para mais informações sobre a nossa rede de
franqueados, ver o item 7.5 (c) deste Formulário de Referência.
Agentes Independentes
Em 31 de dezembro de 2018, contávamos com mais de 7.100 agentes independentes que
intermediavam nossos serviços turísticos. A grande oferta de serviços e condições de
financiamento diferenciadas representa um forte atrativo para esses agentes ofertarem os
serviços turísticos CVC. Outro fator que demonstra o forte relacionamento com nossos
agentes independentes se baseia no fato de que, atualmente, parte de nossos
franqueados foram anteriormente agentes independentes.

Website
Possuímos os websites (www.cvc.com.br e www.submarinoviagens.com.br) que foram
responsáveis, até 31 de dezembro de 2018, por cerca de 10% de nossas reservas no
período mencionado. Estamos fazendo diversas melhorias em nossos canais online,
implementando continuamente melhorias de modo a facilitar ainda mais a consulta prévia
de nossos clientes e incentivar a compra em uma de nossas lojas físicas exclusivas ou em
um de nossos agentes independentes. Temos fortalecido a equipe com pessoas com
grande experiência em vendas pela internet e acreditamos que esses esforços permitirão
o ganho de mercado da Companhia neste canal de venda. Criamos, em 2018, o novo
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aplicativo da Submarino Viagens, que conta com uma plat aforma de hotéis para que o
cliente tenha mais essa facilidade de compra.
Tecnologia e sistemas
Os sistemas utilizados por nossas lojas próprias, nossa rede de franqueados e nossos
agentes exclusivos são interligados, de modo que todas as reservas sejam concentradas
em nosso banco de dados.
Detemos um sistema centralizado que contém dados de todos os pacotes turísticos que
intermediamos. Esse sistema está interligado com todas as nossas lojas próprias, rede de
franqueados, agentes exclusivos e com os agentes independentes através de um portal
na internet.
Este sistema nos permite monitorar constantemente a demanda por cada um dos pacotes
turísticos oferecidos, nos ajudando a mapear de forma mais eficiente o perfil de nossos
clientes, além de constituir importante ferramenta para adequação da gama de produtos
e serviços oferecida em cada uma de nossas lojas.
Composição e renovação do portfólio de serviços turísticos
Até 31 de dezembro de 2018, nosso portfólio de produtos e serviços turísticos possuía mais
de 1.800 destinos para nossos clientes. Além disso, oferecemos oferta de Cruzeiros
Marítimos no Brasil para todos os segmentos de clientes por meio de nossas parcerias
estratégicas com a Ibero Cruzeiros, MSC, Pullmantur, Costa Cruzeiros, Royal Caribbean,
entre outros.
Visando a oferecer sempre a maior gama possível de produtos e serviços para todas as
classes de clientes, temos realizado um esforço contínuo para a formação de parcerias
estratégicas com grandes players internacionais.
Esforços de marketing
Acreditamos que a nossa marca tenha forte reconhecimento junto ao consumidor e
participantes da cadeia de negócios de turismo. Temos mantido investimentos
significativos em marketing ao longo dos últimos exercícios.
Utilizamos diversos tipos de mídia para publicidade de nossa marca estando presente
com frequência nos principais veículos comunicativos do país.

Também como resultado do esforço de marketing mencionado acima, possuímos uma
marca forte e de grande reconhecimento no mercado. Nos anos de 2011 a 2018, recebemos
o prêmio “Top of Mind” da Folha de São Paulo na categoria “agências de viagem”. Em 2018,
ainda, pela terceira vez, a CVC entrou para o ranking das 25 marcas brasileiras mais
valiosas, segundo estudo da Interbrand/Provoker.
C) Características dos mercados de atuação, em especial: Turismo Doméstico
Brasileiro
O mercado do turismo no Brasil mostrou resultados positivos em 2018 frente ao mostrado
pela economia como um todo, que teve um ano muito desafiador: houve um aumento de
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2% no volume de atividades turísticas, segundo o IBGE.
A área de Turismo está intimamente ligada ao setor de consumo, tendo seus resultados
atrelados a crises econômicas locais. Mergulhado em uma profunda crise nos últimos
anos, não foi diferente com o Brasil, tendo o mercado de turismo sofrido nos últimos anos.
No entanto, segundo Anuário 2019 da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de
Turismo), em 2018 houve uma retomada de crescimento das atividades turísticas no
Brasil, depois de uma forte retração dos anos anteriores .
Segundo o Relatório, em 2017, as empresas já iniciaram melhorias em suas estruturas de
custos, mostrando que seria possível realizar as atividades com uma estrutura mais
enxuta, havendo um crescimento de 4,5% no faturamento das empresas. Alguns
processos no Brasil suportaram a melhoria do setor, como a concessão de vistos, agora
totalmente eletrônico, e com expectativa de 3 dias entre a solicitação e o deferimento do
documento. A cotação do dólar também ajudou o mercado interno de turismo ficar
aquecido, com a queda (3,9%) de brasileiros indo visitar destinos internacionais,
permanecendo em território brasileiro e o aumento (1,9%) dos estrangeiros vindo ao
Brasil, devido ao Real desvalorizado.
Com relação as viagens corporativas, com a crise financeira, este é o nicho mais afetado,
onde empresas tendem a gastar menos com viagens, preferindo fazer uso da tecnologia,
como reuniões através de vídeo conferências, por exemplo. Apesar de todo o cenário
instável de 2018, o setor de turismo atingiu a marca de R$ 10,2 bilhões, mostrando uma
recuperação do setor.
Concomitantemente a isso, o mercado de trabalho tende a acompanhar a recuperação,
trazendo mais ganhos ao país em dimensão nacional. De acordo com o PNAD (IBGE),
criou-se mais de 10,3 milhões de vagas no setor de serviços, que contempla o nicho de
turismo, enquanto a elevação nacional de vagas foi menos da metade.
Com relação aos meios de pagamento no setor, em 2017, preferiu-se o uso de cartão de
crédito, correspondendo a 53% do total, seguido de cheque ou débito em conta (20%),
financeira ou boleto (em 25% dos casos), sendo outras formas, em torno de 2% (Braztoa,
2018).
Com relação aos parcelamentos, predominam no setor de turismo aqueles acima de 5
parcelas, correspondendo a 62% do setor, enquanto as vendas à vista correspondem a
23%, sendo o restante (14%) das vendas parceladas entres 2 e 4 vezes.

PÁGINA: 88 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

7.4 Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida do
emissor, informando:
A) Montante total de receitas provenientes do cliente:
Não possuímos clientes que sejam responsáveis por mais de 10% de nossa receita líquida
total.
B) Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente:
Não possuímos clientes que sejam responsáveis por mais de 10% de nossa receita líquida
total.
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7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor,
comentando especificamente:
a)

Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais
autorizações.

O Ministério do Turismo é o órgão governamental responsável pela regulação das atividades
econômicas desenvolvidas no setor de turismo brasileiro. Emanam dele as políticas públicas
e as principais diretrizes normativas a serem seguidas pelas demais instituições de turismo
no Brasil.
Sua estrutura organizacional é composta, principalmente, pela Secretaria Nacional do
Turismo, que tem o papel de executar a política nacional estabelecida para o setor, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional do Turismo.
Anteriormente à instituição do Ministério do Turismo, em 2003, a EMBRATUR - Empresa
Brasileira de Turismo, hoje denominado Instituto Brasileiro do Turismo - tinha competências
mais abrangentes, visando ao fomento das atividades de turismo e viabilização de
condições para o seu bom desempenho.
Com a instituição do Ministério do Turismo, as atividades da EMBRATUR passaram a se
concentrar na promoção, marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e
destinos turísticos brasileiros no exterior. Desde então, a responsabilidade por licenciar e
manter um cadastro das pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços turísticos
passou a ser do Ministério do Turismo. Foi então estabelecido o Cadastro dos Prestadores
de Serviços Turísticos, Guias e Bacharéis e Turismo (“Cadastur”).
Desde a promulgação da Lei n° 11.771/2008 (“Lei do Turismo”), quando o cadastro tornouse obrigatório, devem cadastrar-se todos os prestadores de serviços turísticos constituídos
na forma de empresário individual, as sociedades empresárias, sociedades simples e os
serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam
atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo.
Nesse contexto, com o intuito de exercer regularmente a operação de serviços turísticos,
bem como a prática de todas as atividades relacionadas ao turismo, possuímos o registro
no Cadastur sob o número 26.030622.10.0001 -0. Ademais, o histórico de relacionament o
da Companhia com os entes da administração pública é positivo, não havendo qualquer
questão em relação a esse relacionamento que possa causar um impacto adverso relevant e
à Companhia ou às suas atividades.
Em 16 de maio de 2014, foi publicada a Lei nº 12.974 (“Lei 12.974/2014”), que regulament ou
as atividades das agências de turismo e das agências de viagens e turismo (ou operadora
turística). A partir da publicação desta lei, a agência que realizar atividades como
assessoramento, planejamento e organização de viagens turísticas ou excursões e
organização e intermediação da venda de programas, serviços, roteiros e itinerários de
viagens turísticas, educacionais ou culturais, deverá ser registrada como agência de viagens
e turismo.
Dessa forma, a Lei 12.974/2014 trouxe para a esfera legal a exigência do cadastro geral
das atividades de turismo que já tinha previsão na Portaria nº 312, de 3 de dezembro de
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2013, do Ministério do Turismo, a qual já era observada pela Companhia.
Apenas as agências que desenvolverem atividades de venda comissionada ou
intermediação remunerada na comercialização de passagens, passeios, viagens e
excursões poderão ser qualificadas como agência de viagem e turismo. Além disso, a Lei
12.974/2014 dispõe que os serviços turísticos oferecidos por empresas a seus integrantes,
associados, empregados ou terceiros deverá ser privativo das agências de turismo
devidamente registrada no órgão competente.
Ademais, a Lei 12.974/2014 tratou expressamente da responsabilidade sobre os atos de
prepostos e terceiros por contratados ou autorizados pelas agências, estabelecendo que a
estas será atribuída.
b)

Política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a
adesão a padrões internacionais de proteção ambiental.

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia – por não exercer atividades
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, na forma prevista pela Resolução
CONAMA nº. 237/1997 – não possui uma política ambiental formalizada nem aderiu a
nenhum padrão internacional de proteção ambiental e, portanto, não incorreu em nenhum
custo para cumprimento da legislação ambiental.
c)

Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos
de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades.

Marcas
Atualmente, temos o registro da marca “CVC” na sua nova configuração visual, sendo que
o depósito da marca ocorreu em 22 de outubro de 2003 e foi obtido em 3 de julho de 2007.
O pedido de registro da marca “CVC” foi reservado à classe NCL (8) 39, para distinguir os
serviços de transporte, embalagem e armazenagem de produtos e organização de viagens ,
com especificação para a operação de serviços de viagens e turismo (registro nº
825894069).
A Companhia acredita que a dependência a tal marca é relevante, uma vez que
desempenha um importante papel na manutenção e melhoria da posição competitiva, além
de exercer grande influência nos consumidores brasileiros. Para uma relação completa das
nossas marcas, vide item 9.1(b) deste Formulário de Referência.
Rede de Franqueados
No decorrer do ano de 2012 a Companhia iniciou a implementação de um sistema de
franquia visando à intermediação na comercialização de serviços turísticos de uma forma
mais homogênea e padronizada por meio de suas lojas exclusivas, o que possibilitará uma
maior e contínua eficiência da prestação de serviços turísticos. Por meio dessa rede de
franqueados, foram celebrados contratos de master franquias e contratos de franquias, por
meio dos quais nos obrigamos a licenciar o uso das marcas, tecnologia e conhecimento, dar
treinamento, apoiar a divulgação institucional, fornecer materiais promocionais e
publicitários, dentre outras obrigações.
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Tais contratos são regidos pela Lei 8.955, de 15 de dezembro de 1994, conforme alterada, e
demais normas pertinentes, ficando a Companhia, em caso de descumprimento das cláusulas
contratuais, sujeita às disposições e penalidades estabelecidas na mencionada legislação.
Foi definido que cada master franqueado terá a função de gestão comercial e assessoria
comerciais e administrativa aos franqueados da rede de franquias CVC, em um determinado
território.
Os franqueados da Companhia, por sua vez, tem a concessão dos direitos de exploração
comercial de uma unidade franqueada CVC a fim de que possam intermediar os serviços
turísticos oferecidos aos nossos clientes. Nenhum dos master franqueados ou franqueados
representam individualmente mais que 6% e 3% de nossa receita, respectivamente.
Por fim, os contratos de master franquia e de franquia possuem as seguintes características:
Master Franquia
As principais características dos contratos de master franquia são: (i) o Master Franqueado tem
o direito de explorar a prospecção e apresentação de novos franqueados à Companhia, em
determinada circunscrição territorial previamente acordada com a Companhia; (ii ) o Master
Franqueado o dever de prestar a gestão comercial e assessorias comerciais administrativas aos
franqueados da Companhia localizados no território específico em que o master franqueado
exercerá suas atividades; (iii) o Master Franqueado tem a obrigação de fomentar os resultados
da master franquia, cumprindo com as metas acordadas, dentre elas o cumprimento do plano
de expansão de lojas; (iv) o prazo de vigência do contrato master de franquia é de 10 (dez) anos.
Franquia
As principais características dos contratos de franquia são: (i) o franqueado tem o direito de
explorar uma unidade franqueada da Companhia para que possa intermediar a prestação dos
serviços turísticos oferecidos aos clientes, usando as marcas, métodos de controle admi nistrativo
e k now-how, dentre outros; (ii) o franqueado tem a obrigação de maximizar os resultados da
unidade franqueada, cumprindo com as metas acordadas; (iii) o prazo de vigência do contrato
de franquia será, via de regra, de 10 (dez) anos.
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7.6 - Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar:
a) Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua
participação na receita líquida total do emissor:
Não temos receitas relevantes oriundas de outros países que não o Brasil.
b) Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e
sua participação na receita líquida total do emissor:
Não temos receitas relevantes provenientes de clientes atribuídos a países estrangeiros.
c) Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na
receita líquida total do emissor:
Não temos receitas relevantes oriundas de outros países que não o Brasil.
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7.7.

- Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida
o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os
negócios do emissor
A Companhia não está sujeita a qualquer regulação estrangeira, pois, conforme informado no
item 7.6 deste Formulário de Referência, a Companhia não possui atividades relevantes em
outros países que não no Brasil.
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7.8. Informações sobre políticas socioambientais
a) Se o emissor divulga informações sociais e ambientais
Os projetos sociais e ambientais que contam com o apoio da CVC estão divulgados no site da
Companhia,
no
seguinte
endereço:
http://www.cvc.com.br/responsabilidadesocial/index.aspx?tipo=lps.
b) A metodologia seguida na elaboração dessas informações
As fontes de informações são as próprias entidades mantenedoras e responsáveis pelos projetos
que contam com apoio financeiro da Companhia.
c) Se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
Referidas informações não são auditadas ou revisadas por entidade independente.
d) A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
As informações pertinentes podem ser encontradas no site da Companhia, no seguinte endereço:
http://www.cvc.com.br/responsabilidade-social/index.aspx?tipo=lps.
e) Publica relatório de sustentabilidade ou documento similar?
Não. A Companhia não publica relatório de sustentabilidade ou integrado levando em conta os ODS.
Todavia, conforme descrito nos itens anteriores, a Companhia apoia diversaas iniciativas que
permitem a condução sustentável do negócio de turismo, de forma a contribuir para o desenvolvimento
da Companhia, de destinos turísticos em que opera e da sociedade como um todo.

Programas Socioambientais

No ambito institucional, a CVC Corp apoia iniciativas que permitam contribuir para o desenvolvimento da
companhia e da sociedade como um todo.
A exemplo do que ja vem fazendo há cinco anos, a companhia patrocinou, ao longo de 2018, causas sociais
por meio de recursos das leis de incentivo à cultura, esportes, formação de crianças e adolescentes e de
defesa do bem-estar dos públicos infantil, juvenil e da melhor idade, contribuindo para essas entidades
possam dar continuidade às suas ações e/ou realizar seus projetos prioritários em 2019. Entre os projetos
patrocinados, destacam-se:
Selo Fundação Abrinq
A CVC é uma "Empresa Amiga da Criança", reconhecida pela Fundação Abrinq e Save the Children, pela
realização de projetos sociais em prol das crianças e adolescentes
Projeto Orquestra Locomotiva
O Projeto Orquestra Locomotiva é uma organização sem fins lucrativos que assiste, por meio do ensino da
música no contra turno escolar, crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade
social da região do ABC. A CVC Corp é uma das empresas apoiadoras do projeto há mais de 3 anos e, em
2018, o patrocínio realizado permitiu o embarque de cerca de 100 crianças por uma turnê musical em
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Gramado (RS), sendo que a maioria viajou de avião pela primeira vez. Em 2019, a orquestra prepara a turnê
para Curitiba e já realizou os Corais da Esperança em Brumadinho (MG) e Suzano (SP).
GRACC
O GRAACC é uma organização sem fins lucrativos, criada com a missão de garantir a crianças e adolescentes
com câncer, dentro do mais avançado padrão científico, o direito de alcançar todas as chances de cura com
qualidade de vida. A CVC Corp apoiou novamente o GRAACC, permitindo ampliar o desenvolvimento de
pesquisas e capacitação de profissionais especializados para seu centro de referência no tratamento do
cancer infantil e juvenil.
Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide
Há mais de 10 anos, a CVC Corp, por meio da sua unidade de negócio CVC, é madrinha da Instituição
Assistencial e Educacional Dr. Klaide, com doação de recursos financeiros e realização de ações
complementares. Instalada em Santo André (SP), a entidade beneficia idosos, crianças e adolescentes de
cerca de 500 famílias de baixa renda da região e entorno, com reforço escolar, atendimento médico e
psicológico, atividades de lazer e, mais recentemente, também promovendo cursos profissionalizantes para
o público jovem.
Fundação Pio XII – Projeto Amparo do Hospital do Câncer de Barretos
A CVC Corp é uma das empresas apoiadoras do Projeto Amparo do Hospital do Câncer de Barretos desde
2015, que tem como objetivo melhorar a vida do paciente e de seus familiares. O projeto, além do
tratamento do paciente em sua integralidade, insere atividades ocupacionais aos pacientes do Hospital de
Cuidados Paliativos, São Judas Tadeu, tornando o tratamento mais humanizado no ambiente hospitalar,
com o acompanhamento de profissionais multidisciplinares.
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7.9 Fornecer Outras Informações que o Emissor Julgue Relevantes Nossos Pontos Fortes
Acreditamos que nossa plataforma de distribuição, posição de liderança em escala no setor e
reconhecimento da nossa marca, somado ao foco no atendimento ao cliente, nos permitem
oferecer uma proposta diferenciada de serviços turísticos. Ademais, nosso modelo de negócio
de baixo nível de investimento em ativos proporciona retornos atrativos ao capital investido.
Nossos principais pontos fortes são:
Capacidade de distribuição diferenciada.
Acreditamos possuir a maior rede de varejo de turismo do Brasil em número de lojas físicas,
com lojas nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Nossa presença nacional nos
proporciona oportunidades diferenciadas e nos distingue dos nossos concorrentes.
Acreditamos que nossos franqueados nos conferem tanto uma vantagem competitiva quant o
oportunidades de crescimento, possibilitando a migração para um modelo mais atualizado e
sólido de franquia. As lojas CVC representam uma oportunidade atraente para possíveis
franqueados, tendo em vista a nossa marca largamente conhecida, ampla oferta de produt os
turísticos oferecidos e modelo de distribuição comprovado, que garantem aos franqueados boa s
oportunidades de receita através do reconhecimento inerente à nossa marca, modelo de
negócios, treinamento e infraestrutura de tecnologia da informação. Nossos franqueados têm
contratos de longo prazo (10 anos) e estão comprometidos com metas específicas de
desempenho tais como vendas e plano de expansão de lojas.
Além da distribuição física, acreditamos possuir uma das maiores plataformas (www.cvc.com. br
e www.submarinoviagens.com.br) em termos de reservas online focada na venda de serviç os
turísticos completos do Brasil e a mais rentável plataforma de viagens online no Brasil.
Recebemos cerca de 100 milhões de visitas, no site da Companhia, no período de um ano.
Tomamos medidas importantes, tais como a melhoria da navegação no nosso site, reforço da
estrutura do nosso call center e aumento da disponibilização de produtos com o intuito de
desenvolver uma plataforma complementar online que funcione como um canal adicional de
distribuição para serviços turísticos padronizados e personalizados, permitindo-nos alcançar um
número maior de clientes em potencial.
Escala significativa e sólido relacionamento com nossos principais parceiros.
Desenvolvemos parcerias estratégicas com importantes cadeias hoteleiras, companhias
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aéreas, companhias de transporte terrestre e operadoras de cruzeiros marítimos, sendo que
com algumas delas temos relacionamento há mais de 40 anos. Tais relacionamentos nos
permitem negociar tarifas competitivas e oferecer uma vasta gama de produtos e serviços aos
nossos clientes. Por exemplo, normalmente pagamos as diárias de hotéis somente após o check
out dos clientes e pagamos às companhias aéreas por voos fretados somente após a partida
destes. Acreditamos que a escala e o sólido relacionamento que possuímos com nossos
fornecedores e parceiros são vantagens competitivas fundamentais que dificilmente poderão
ser replicadas por algum concorrente.
Já intermediamos vendas com mais de 2.000 dos principais hotéis independentes e redes
hoteleiras no Brasil. O mercado hoteleiro brasileiro é altamente fragmentado e é formado
primordialmente por empresas familiares. Nosso volume de vendas e atividades de marketing
fortalece nosso poder de negociação, já que nos permit em direcionar um grande fluxo dos
nossos clientes a esses hotéis de pequeno porte, permitindo-lhes preencher uma parcela
significativa de sua capacidade.
Além disso, mantemos relacionamentos de longa data com as duas maiores companhias aéreas
do Brasil, LATAM e GOL. Ademais, nosso foco no mercado de viagens de turismo nos permit e
operar fora dos períodos de pico de tráfego dos aeroportos. Nossa média de embarques em
finais de semana é aproximadamente 40% maior que nossa média de embarques entre segunda
e sexta-feira (número este que aumenta para 51% em períodos de férias). Em virtude disso,
acreditamos que representamos importante parceiro estratégico para companhias aéreas, uma
vez que acreditamos que mitigamos o risco destas diminuírem seus lucros em períodos de baixo
tráfego em aeroportos, contando com viagens de turismo e comercial.
Proposta diferenciada de valor e satisfação dos nossos clientes.
Buscamos nos destacar através da oferta de uma vasta gama de serviços turísticos de alta
qualidade. Oferecemos (1) o que acreditamos ser a mais ampla gama de produtos e serviç os
turísticos padronizados e personalizados no Brasil, (2) assistência pessoal e acessível em todas
as etapas da viagem, desde a compra até o retorno do cliente das férias, (3) preços competitivos
e condições de pagamento flexíveis (e.g., financiamento em até 12 prestações), (4) fácil acesso
aos nossos produtos através de uma ampla rede de varejo de distribuição e uma forte presenç a
online, e
(5) profissionais qualificados que compreendem os hábitos de viagem da classe média
brasileira.
Tendo em vista que a primeira experiência de viagem aérea de muitos dos nossos clientes
acontece por meio da CVC, muitos dos quais não falam um segundo idioma, acreditamos que
nossa capacidade de oferecer assistência durante a viagem é crucial para o aumento de novas
viagens e de viagens recorrentes. Acreditamos ser uma das poucas operadoras turísticas
brasileiras a oferecer (1) guias fluentes em português em todos os nossos principais desti nos
internacionais, (2) agentes de serviço em todos os principais aeroportos brasileiros e
internacionais, e (3) transporte terrestre em ônibus e vans exclusivos com nosso logotipo em
todos os nossos principais destinos domésticos e internacionais. Acredit amos que a naturez a
personalizada e a facilidade de acesso aos nossos serviços de atendimento ao cliente são
importantes para os nossos clientes, que provavelment e necessitarão de assistência antes e
durante suas viagens.
Marca altamente reconhecida no Brasil.
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7.9 - Outras Informações Relevantes

CVC é a marca mais conhecida no ramo de agências de turismo e uma das mais conhecidas
em todo o Brasil, segundo pesquisas realizadas por instituições reconhecidas, tais como o
IBOPE e o DATAFOLHA, divisão de pesquisas do Jornal Folha de São Paulo. Nos últimos oito
anos, recebemos o prêmio “Top of Mind” da Folha de São Paulo na categoria “agências de
viagem”.
Modelo de negócios com baixa necessidade de investimentos e retorno atrativo sobre o
capital investido.
Nosso modelo de negócio requer um baixo nível de investimentos de capital, já que não somos
proprietários de ativos relacionados a viagens, tais como hotéis, aeronaves e embarcações, e
administramos diretamente somente 20 das mais de 1.300 lojas CVC, em 31 de dezembro de
2018.Tendo em vista que os franqueados e os agentes de viagem exclusivos representam a
maioria da nossa distribuição de varejo, não precisamos incorrer em dispêndios de capital
significativos para abrir novas lojas CVC. Consequentemente, conseguimos obter um alto
retorno sobre o capital investido nas nossas operações.
Normalmente, não precisamos antecipar pagamentos para garantir quartos de hotel, cabines
de navio e assentos em aeronaves (tanto em voos bloqueados quanto totalmente fretados ).
Dado o nosso sólido relacionamento com as principais companhias aéreas brasileiras, também
temos flexibilidade no cancelamento de voos fretados ou parcialmente fretados, o que ajuda a
minimizar o nosso risco operacional. Esse modelo de negócio de baixos dispêndios de capital
nos permite crescer sem necessidade de altos investimentos e com aumentos mínimos nos
custos fixos.
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8.1 - Negócios Extraordinários

8.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios da Companhia

A Companhia considera que não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante
nos últimos três exercícios sociais que não se enquadre como operação normal da
Companhia, uma vez que as sociedades recentemente adquiridas atuam no setor de
turismo.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor
8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia nos
últimos três exercícios sociais.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 – Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Nos últimos três exercícios sociais, não foram celebrados contratos relevantes pela Companhia,
ou suas controladas, que não fossem diretamente relacionados com as suas atividades
operacionais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A Companhia considera que todas as informações relevantes pertinentes a esta Seção já foram
apresentadas nos itens anteriores.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes – outros
Não existem outros bens do ativo não circulante que a Companhia julgue relevante, além das propriedades
alugadas, equipamentos de informática e participações em sociedades descritas nos quadros 9.1 (a), (b) e (c)
desta Seção 9.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Imóvel na Av. De Mayo 605 Piso 7

Argentina

Alugada

Equipamentos de Informática

Argentina

Própria

Imóvel na Avenida Industrial nº600/700/813

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Esmeraldas nº395

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501, térreo

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501, Mezanino

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501, 1º andar

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501,3º e 4º Andares

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Av. Ipiranga, nº 104, 10º e 12º Andares

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Imóvel na Rua Catequese nº 227

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Equipamento de Informática

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501,5º Andar

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501,6º Andar

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501,7º Andar

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501,8º Andar

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 501,9º Andar

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Imóvel na Rua das Figueiras, nº 474, 11º Andar

Brasil

SP

Santo André

Alugada

Equipamentos de Informática

Brasil

SP

Santo André

Própria

Imóvel na Av. Calle Chiclana, 3345 Piso 6 e 7

Argentina

Alugada
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvc-jpa.com.br

25/11/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-indaiatubaregiao.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-jundiairegiao.com.br

07/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-limeiraregiao.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvc-litoral-sul.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-matogrosso.com.br

13/01/2020

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-mato-grossosul.com.br

28/06/2020

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-mogi-mirim.com.br 25/11/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvc-mogi-mirimregiao.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc.net.br

24/04/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Marcas

SYSTUR (830481214)

02/10/2022

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

CVC (830560653)

14/01/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (S052935 Venezuela)

16/11/2027

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet

cvc-norteparana.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

cvc-ofertas.com.br

15/01/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-osasco.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-pa.com.br

13/01/2020

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-parana.com.br

13/01/2020

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

cvcpresentes.com.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcrio.com.br

14/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvctur.com.br

16/05/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcturismo.com.br

17/09/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

cvcviagens.com.br

16/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

dicadoviajante.com.br

29/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

email-cvc.com.br

16/01/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

floridacvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

ccvc.com.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

gestaodeperformancec 09/05/2019
vc.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

hoteiscvc.com.br

20/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

icvc.com.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

intercambiocvc.com.br

11/02/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

lojascvc.com.br

22/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

meiataxa.com.br

24/05/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

metadedataxa.com.br

24/05/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

meumundocvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

meupedidocvc.com.br

27/09/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

minhaviagemcvc.com.b 27/09/2018
r

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

novoportaldoagente.co 16/09/2018
m.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

ofertacvc.com.br

24/03/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

ofertas-cvcamazonas.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

ofertas-cvcceara.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

ofertas-cvcpiaui.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

ofertas-cvc-rs.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

ofertas-cvcsergipe.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

ofertasmaranhao.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

ofertascvc.com.br

24/03/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

orlandocvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

pacotecvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

pacotesdacvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

pacotesnacvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvc-acre.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-agentescampinas.com.br

07/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-agentes-saopaulo.com.br

07/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

parceiroscvc.com.br

02/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

pariscvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

pesquisacvc.com.br

05/11/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

portaldoagentecvc.com 30/07/2018
.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

programaviage.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

01/11/2018
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Nome de domínio na internet

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

programaviagem.com.b 01/11/2018
r

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

programaviaje.com.br

31/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

programaviajecvc.com. 31/08/2018
br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

qualasuabahia.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

23/10/2018
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qualeasuabahia.com.br 16/10/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

qualeoseudestino.com. 16/10/2018
br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

qualeseudestino.com.b 16/10/2018
r

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

qualesuabahia.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

16/10/2018
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

qualseudestino.com.br

16/10/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Marcas

GARANTIA DE SOL
(904139484)

09/12/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (909400121)

Pedido de registro

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.
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Nome de domínio na internet

www.cvc.com.br

29/04/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

webcvc.com.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

viajenscvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

viajejuntocvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

qualsuabahia.com.br

16/10/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

rahoteis.com.br

21/05/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

relacionamentocvc.com 03/04/2019
.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

reservacvc.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

27/09/2018
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Nome de domínio na internet

cvcpernambuco.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-piracicabaregiao.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-rg-sul.com.br

28/01/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-ribeirao-pretoregiao.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

cvc-rio-claroregiao.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-rio-dejaneiro.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-rio-grandenorte.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-rio-pretoregiao.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvc-rondonia.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-santacatarina.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-sao-paulo.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-sul-deminas.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvc-tocantins.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-triangulomineiro.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc.tur.br

03/05/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-vale-doparaiba.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvc-vale-dossinos.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcbahia.com.br

19/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcbrasil.com.br

01/09/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcc.com.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

PÁGINA: 130 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo
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Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvceventos.com.br

13/04/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcintercambio.com.br

06/02/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvclojas.com.br

22/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

treinamentocvc.com.br 22/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

emktcvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

franquedocvc.com.br

25/11/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcmundo.com.br

22/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcofertas.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

cvcolaboradores.com.b 21/06/2018
r

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvconline.com.br

02/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcparceiros.com.br

14/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Consequência da perda dos direitos

Marcas

CVC (825894069)

03/07/2027

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

SEU MUNDO
(829735216)

21/10/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC FLEX
(829735224)

01/09/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

PÁGINA: 134 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Marcas

CVC MUNDO
(909837325)

Pedido de registro

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.

Marcas

CVC LATINOAMERICA Pedido de registro*
(19805/2008 Paraguai)

Não aplicável. De acordo com a legislação, o uso exclusivo de
uma marca para distinguir produtos ou serviços em todo o
território nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido na oficina de marcas.
Contudo, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pela
oficina de marcas, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.
*Análise do pedido de registro suspensa, aguardando decisão
final de ação judicial em que se discute o registro da marca
"Viagens CVC" (Registro nº. 317322).

Não aplicável. De acordo com a legislação, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos
ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido na oficina
de marcas. Contudo, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas
idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado
o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o
registro pela oficina de marcas, considerando que
a Companhia utiliza essa marca há mais de 6
(seis) meses.

Marcas

CVC (902387910)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

14/01/2024
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Marcas

CVC (902387944)

Pedido de registro*

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.
*Pedido de registro indeferido, em 31/03/2015, com fulcro no art.
124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Recurso
interposto pela Companhia em 29/05/2015. Aguardando decisão
final do INPI.

Após a conclusão do exame, será proferida
decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de
registro, passível de recurso. No caso de
indeferimento, o pedido de registro será arquivado.

Marcas

AGENTES DO BEM
(829857702)

Pedido de registro*

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.
*Pedido de registro indeferido, em 02/09/2014, com fulcro no art.
124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial. Recurso
interposto pela Companhia em 03/11/2014. Aguardando decisão
final do INPI.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.
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Marcas

CVC VALE VIAGEM
(830266127)

18/03/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

SYSTUR (830479511)

02/10/2022

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (830560661)

14/01/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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Marcas

CVC (902387855)

14/01/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (902387898)

14/01/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (902387995)

Pedido de registro*

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.
*Pedido de registro indeferido, em 31/03/2015, com fulcro no art.
124, inciso XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Recurso
interposto pela Companhia em 29/05/2015. Aguardando decisão
final do INPI.

Após a conclusão do exame, será proferida
decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de
registro, passível de recurso. No caso de
indeferimento, o pedido de registro será arquivado.
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Marcas

CVC (902388010)

14/01/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (902388045)

14/01/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (904540898)

10/03/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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MOTORCYCLE ROCK 25/02/2024
CRUISE (902938428)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

MINUTO TURISMO
(911358854)

Pedido de registro *

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
Após a conclusão do exame, será proferida
decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de
registro, passível de recurso. No caso de
indeferimento, o pedido de registro será arquivado.

Nome de domínio na internet

subaviagens.com.br

18/05/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

tirarpassaporteevisto.c
om.br

20/03/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de
domínios.Considerando que a Companhia mantém estrito
controle sobre as marcas, eventuais contestações de domínios
possuem baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Marcas

MINUTO TURISMO
(911358927)

Pedido de registro

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Após a conclusão do exame, será proferida
decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de
registro, passível de recurso. No caso de
indeferimento, o pedido de registro será arquivado.

Nome de domínio na internet

agentecvc.com.br

18/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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cvcsemprecomvc.com. 24/03/2021
br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcsemprecomvoce.co 04/04/2021
m.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

promocaocvcdezanosd 10/02/2019
eferias.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

ofertacvc.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

24/03/2019
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Nome de domínio na internet

cvcplay.com.br

06/05/2021

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

agentesdobemcvc.com. 11/05/2019
br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Compan hia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

Após a conclusão do exame, será proferida
decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de
registro, passível de recurso. No caso de
indeferimento, o pedido de registro será arquivado.

Nome de domínio na internet

acumulecvc.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

21/07/2018
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Eventos que podem causar a perda dos direitos
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MOTORCYCLE ROCK 25/02/2024
CRUISE (902938665)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

SEU MUNDO
(829735208)

21/10/2024

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet

amigoagente.com.br

24/02/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Marcas

PROGRAMA VIAJE!
(905372930)

15/12/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet

viajarjuntocvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Marcas

PROGRAMA VIAJE!
(905373006)

15/12/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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Marcas

PROGRAMA VIAJE!
(904214630)

05/05/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

HOTEL
PREFERENCIAL CVC
(840245769)

18/08/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo INPI.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (909400148)

Pedido de registro

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.
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FÉRIAS PROTEGIDAS Pedido de registro
CVC (910250278)

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.

Marcas

FÉRIAS PROTEGIDAS Pedido de registro
CVC (910250316)

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.

Marcas

SÉRIE SONHOS
(909837350)

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.

Pedido de registro
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Marcas

CVC (010678225 União Europeia)

28/02/2022

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (790034 - Chile)

18/06/2027

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (1572109 México)

Pedido de registro

Não aplicável. De acordo com a legislação, o uso exclusivo de
uma marca para distinguir produtos ou serviços em todo o
território nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido na oficina de marcas.
Contudo, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro,
considerando que a Companhia utiliza essa marca há mais de 6
(seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos
ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido na oficina
de marcas. Contudo, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas
idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado
o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o
registro, considerando que a Companhia utiliza
essa marca há mais de 6 (seis) meses.
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Marcas

CVC (421108 Colômbia)

25/03/2021

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

FÉRIAS PROTEGIDAS Pedido de registro
CVC (910250340)

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.

Marcas

FÉRIAS PROTEGIDAS Pedido de registro
CVC (910250308)

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.
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Marcas

SÉRIE CONQUISTAS
(909837392)

Pedido de registro

Não aplicável. De acordo com a legislação brasileira, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou serviços em
todo o território nacional, com a prerrogativa de impedir
quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente concedido no
INPI. Contudo, de acordo com os artigos 129, §1 e 130 da Lei
da Propriedade Industrial, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de zelar pela
integridade material e reputação da marca, mesmo antes de
concedido o registro pelo INPI, considerando que a Companhia
utiliza essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Não aplicável. De acordo com a legislação
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
distinguir produtos ou serviços em todo o território
nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é
assegurado ao titular do registro validamente
concedido no INPI. Contudo de acordo com os
artigos 129, §1 e 130 da Lei da Propriedade
Industrial, a Companhia tem direito de precedência
de registro sobre outras marcas idênticas ou
semelhantes e ainda tem assegurado o direito de
zelar pela integridade material e reputação da
marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.

Marcas

CVC (1051-11 Equador)

14/04/2021

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (1052-11 Equador)

14/04/2021

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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Marcas

CVC (85371574 Estados Unidos)

17/09/2023

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (4274118 Estados Unidos)

15/01/2023

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (010645505 União Europeia)

15/02/2022

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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Marcas

CVC (28323/2010 Paraguai)

Pedido de registro*

Não aplicável. De acordo com a legislação, o uso exclusivo de
uma marca para distinguir produtos ou serviços em todo o
território nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido na oficina de marcas.
Contudo, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro,
considerando que a Companhia utiliza essa marca há mais de 6
(seis) meses.
*Análise do pedido de registro suspensa, aguardando decisão
final de ação judicial em que se discute o registro da marca
"Viagens CVC" (Registro nº. 317322).

Não aplicável. De acordo com a legislação, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos
ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido na oficina
de marcas. Contudo, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas
idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado
o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o
registro, considerando que a Companhia utiliza
essa marca há mais de 6 (seis) meses.

Marcas

CVC (28324/2010 Paraguai)

Pedido de registro*

Não aplicável. De acordo com a legislação, o uso exclusivo de
uma marca para distinguir produtos ou serviços em todo o
território nacional, com a prerrogativa de impedir quaisquer
terceiros não autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido na oficina de marcas.
Contudo, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pela
oficina de marcas, considerando que a Companhia utiliza essa
marca há mais de 6 (seis) meses.
*Análise do pedido de registro suspensa, aguardando decisão
final de ação judicial em que se discute o registro da marca
"Viagens CVC" (Registro nº. 317322).

Não aplicável. De acordo com a legislação, o uso
exclusivo de uma marca para distinguir produtos
ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não
autorizados de utilizá-la, somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido na oficina
de marcas. Contudo, a Companhia tem direito de
precedência de registro sobre outras marcas
idênticas ou semelhantes e ainda tem assegurado
o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o
registro pela oficina de marcas, considerando que
a Companhia utiliza essa marca há mais de 6
(seis) meses.

Marcas

CVC (413962 Uruguai)

22/08/2023

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

PÁGINA: 152 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

CVC (S052936 Venezuela)

16/11/2027

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (2938652(7) Espanha)

08/07/2020

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (2938659(4) Espanha)

08/07/2020

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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CVC LATINOAMERICA 12/09/2018
(384653 - Uruguai)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC VIAGENS
28/04/2025
ARGENTINA (2766995
- Argentina)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC VIAJES (1161448 05/11/2024
- Chile)

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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Nome de domínio na internet

viajecvc.com.br

23/10/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

viajarcvc.com.br

27/09/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

viajarcomcvc.com.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

viajantecvc.com.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

viagenscvc.com.br

29/12/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

vendamaiscvc.com.br

07/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

valeviagenscvc.com.br 03/09/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

valeviagemcvc.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

03/07/2018
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Marcas

CVC (433820 Colômbia)

21/09/2021

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (35754194 França)

16/07/2020

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (3754193 França)

17/07/2019

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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vaicorinthiansviagens.c 24/10/2018
om.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Marcas

CVC (160119-C Bolívia)

06/07/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (160172-C Bolívia)

10/07/2025

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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Nome de domínio na internet

usacvc.com.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

universidadecvc.com.br 19/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

unicvc.com.br

31/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

ultimosassentos.com.br 17/09/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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treinamentoscvc.com.b 22/06/2018
r

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

suaviagemcvc.com.br

27/09/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

showdeofertascvc.com. 03/10/2018
br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

agentescvc.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

01/08/2018
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Nome de domínio na internet

agentescvc.net.br

21/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

caribecvc.com.br

23/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

chamadacvc.com.br

27/09/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

clubedoagenteamigo.c
om.br

24/10/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

PÁGINA: 161 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

clubedoamigoagente.c
om.br

24/10/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

comprejaepaguemenos 28/08/2018
.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

comprejapaguemenos. 28/08/2018
com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

crmcvc.com.br

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

03/04/2019
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Nome de domínio na internet

cvc-al.com.br

13/01/2020

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-araraquararegiao.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-atibaiaregiao.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-ba.com.br

13/01/2020

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

cvc-baururegiao.com.br

07/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvcbelohorizonte.com.br

25/11/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-brasil.com.br

07/08/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-campinas.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

cvc.com.br

29/04/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Marcas

CVC (64358 - Peru)

26/11/2020

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Marcas

CVC (64359 - Peru)

26/11/2019

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.
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Marcas

CVC (413963 Uruguai)

22/08/2023

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
tal ativo são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o devido e
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
(c) caducidade do registro, decorrente da não utilização
injustificada da marca; (d) utilização da marca com modificação
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo
original, tal como constante do certificado de registro, por
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da
concessão do registro; ou (e) declaração de nulidade do
registro, obtido por terceiro depois de êxito em processo
administrativo. Ainda, os pedidos de registro poderão ser
indeferidos pelo pela oficina de marcas.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas pela Companhia acarretaria o fim do
direito de uso exclusivo sobre tais marcas em
território nacional. Em decorrência disso, a
Companhia encontraria grandes dificuldades para
impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes as suas para assinalar, inclusive,
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma
vez que a Companhia não comprove ser legítima
titular das marcas que utiliza, haveria a
possibilidade de sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet

cvc-distritofederal.com.br

28/06/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-email.com.br

15/01/2019

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Nome de domínio na internet

cvc-espiritosanto.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-francaregiao.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-goias.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.

Nome de domínio na internet

cvc-guarulho.com.br

10/07/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Nome de domínio na internet

cvc-guarulhos.com.br

25/11/2018

A manutenção dos registros de domínio é realizada através do
acompanhamento junto ao órgão responsável o Registro.br
(Registro de Domínios para a Internet no Brasil), e apesar de
existir o estrito controle de prazos pela Companhia, a ausência
de renovação do registro pode acarretar na disponibilidade do
domínio para o público. Ademais, os domínios são passíveis de
contestação por detentores de direitos sobre marcas registradas
em razão de suposto registro abusivo de nomes de domínios.
Considerando que a Companhia mantém estrito controle sobre
as marcas, eventuais contestações de domínios possuem
baixíssimo risco.

O impacto da perda de eventuais domínios não
pode ser quantificado. A principal consequência da
perda de tais direitos acarretaria na necessidade
de criação de outros domínios e na perda de
mercado eletrônico.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

CVC Turismo S.A.U

00.030.716/1172-82

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Argentina

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Pacotes turísticos

100,000000

Comércio de serviços de viagens e outros
produtos turísticos

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

-8.791.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Aumento de nossa presença nas vendas de pacotes turísticos voltado ao lazer no mercado Argentino
Submarino Viagens
Ltda.

06.179.342/0001-05

-

Controlada

Brasil

SP

Santo André

Valor mercado
31/12/2018

60,520000

0,000000

0,00

31/12/2017

1,200000

0,000000

0,00

31/12/2016

50,100000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

49.272.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Aumento de nossa presença no canal online.
Trend Viagens
Operadora de Turismo
S.A

57.082.257/0001-57

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

A Companhia tem por objetivo a
comercialização de serviços de viagens
turísticas e corporativas

90,000000

Valor mercado
31/12/2018

-112,020000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

216.999.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Aumento na venda corporativa de viagens, fortalecendo nossa atuação no mercado.
Visual Turismo Ltda.

55.541.841/0001-06

-

Coligada

Brasil

SP

São Paulo

Comércio de serviços de viagens e outros
produtos turísticos

100,000000

Valor mercado
31/12/2018

20,440000

0,000000

0,00

31/12/2017

0,300000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

83.467.000,00
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Denominação Social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2016

Código CVM

0,000000

0,000000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
n/a
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9.2. Outras informações relevantes
A Companhia entente que a participação acionária detida por ela nas sociedades investidas é
relevante para o desenvolvimento de suas atividades e, por esse motivo, são apresentadas as
informações relativas a tais sociedades no item 9.1, “c”, acima.
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10.1 Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia.
Os valores constantes nesta seção 10 foram extraídos das demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.

(a)

condições financeiras e patrimoniais gerais
O entendimento da Diretoria é o de que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais
adequadas para atender aos seus requisitos de liquidez e para cumprir suas obrigações de curto e longo
prazo.
Dentre outros fatores, acreditamos que tais tendências estejam se refletindo favoravelmente em nossos
resultados, conforme abaixo demonstrado:

•

no exercício social encerrado em 2018, embarcamos 11,1 milhões de passageiros e contabilizamos uma
receita líquida de vendas de R$1,565 bilhão, um EBITDA ajustado de R$721,6 milhões e uma margem
EBITDA ajustado de 42,6%;

•

no exercício social encerrado em 2017, embarcamos 9,9 milhões de passageiros e contabilizamos uma
receita líquida de vendas de R$1,185 bilhão, um EBITDA ajustado de R$593,7 milhões e uma margem
EBITDA ajustado de 50,1%;

•

no exercício social encerrado em 2016, embarcamos 7,7 milhões de passageiros e contabilizamos uma
receita líquida de vendas de R$1,064 bilhão, um EBITDA ajustado de R$512,6 milhões e uma margem
EBITDA ajustado de 48,2%; e
O índice de liquidez geral da Companhia, medido pela soma dos ativos circulantes e não circulantes sobre
a soma do passivo circulante e do não circulante, era de 1,22 em 31 de dezembro de 2018, 1,20 em 31 de
dezembro de 2017 e 1,28 em 31 de dezembro de 2016.

(b)

estrutura de capital
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido consolidado totalizou R$1.115,1 milhões, enquanto o
nosso endividamento líquido totalizou R$1.302,2 milhões (considerando as dívidas com os vendedores do
Grupo Duotur, Submarino Viagens, Viatrix Viagens, Grupo Trend, Visual Turismo, Grupo Bibam e Ola).
Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido consolidado totalizou R$794,7 milhões, enquanto o nosso
endividamento líquido totalizou R$828,1 milhões (considerando as dívidas com os vendedores do Grupo
Duotur, Submarino Viagens, Viatrix Viagens, Grupo Trend e Visual Turismo).
Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido consolidado totalizou R$717,2 milhões, enquanto o nosso
endividamento líquido totalizou R$452,3 milhões (considerando as dívidas com os vendedores do Grupo
Duotur, Submarino Viagens e Viatrix Viagens).
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(em R$ milhões)

Em 31 de dezembro de
2018

2017

2016

Empréstimos e financiamentos

557,6

108,3

293,0

Debêntures

855,9

803,0

-

SWAP

(19,6)

14,0

28,4

Contas a pagar - parte relacionada aquisição Grupo Duotur

74,4

74,5

99,8

Contas a pagar - parte relacionada aquisição Viatrix Viagens

16,4

20,1

30,1

Contas a pagar - aquisição investida Submarino Viagens

63,1

62,1

56,5

Contas a pagar - parte relacionada aquisição Grupo Trend

27,0

14,4

-

Contas a pagar - parte relacionada aquisição Visual Turismo

12,4

63,8

-

Contas a pagar - parte relacionada aquisição Grupo Bibam

1,2

-

-

Contas a pagar - parte relacionada aquisição Ola

59,9

-

-

(346,1)

(332,0)

(55,5)

1.302,2

828,1

452,3

Caixa e equivalentes de caixa
Endividamento líquido

1

(1) O endividamento líquido corresponde aos empréstimos e financiamentos circulantes e não

circulantes, deduzidos dos
instrumentos derivativos enquadrados como “hedge
accounting” para protegê-los, somado ao contas a pagar
de aquisições de participações societárias e subtraído do contas a receber contra o ex-controlador de nossa investida
e do saldo de caixa e equivalentes de caixa. O endividamento líquido não é uma medida de desempenho financeiro
segundo o IFRS ou o BRGAAP e não possui significado padrão. Outras companhias podem calcular o seu
endividamento líquido de forma distinta.

A estrutura de capital, no que diz respeito ao percentual de capital próprio e de capital de terceiros era a
seguinte: em 31 de dezembro de 2016, 78,4% correspondiam a capital de terceiros e 21,6% correspondiam
a capital próprio; em 31 de dezembro de 2017, 84,0% correspondiam a capital de terceiros e 16,0%
correspondiam a capital próprio; e em 31 de dezembro de 2018, 81,9% correspondiam a capital de terceiros
e 19,1% correspondiam a capital próprio.
(c)

capacidade de pagamento em rela ção aos compromissos financeiros assumidos
Nosso EBITDA ajustado, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foi de R$721,6 milhões
e o resultado financeiro líquido, no mesmo período, foi de R$170,1 milhões. Dessa forma, nosso EBITDA
ajustado apresentou índice de cobertura de 4,24 vezes o nosso resultado financeiro líquido no exercício
social. Nossa dívida líquida, composta de empréstimos e financiamentos, dos derivativos enquadrados como
“hedge accounting” e de aquisições de participações soc ietárias, subtraído do saldo de caixa e equivalent es
de caixa, em 31 de dezembro de 2018 era de R$1.302,2 milhões, ou seja, 1,80 vezes nosso EBITDA
ajustado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Nosso EBITDA ajustado, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foi de R$593,6 milhões
e o resultado financeiro líquido, no mesmo período, foi de R$148,0 milhões. Dessa forma, nosso EBITDA
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ajustado apresentou índice de cobertura de 4,01 vezes o nosso resultado financeiro líquido no exercício
social. Nossa dívida líquida, composta de empréstimos e financiamentos, dos derivativos enquadrados como
“hedge accounting” e de aquisições de participações societárias, subtraído do saldo de caixa e equivalent es
de caixa, em 31 de dezembro de 2017 era de R$828,1 milhões, ou seja, 1,40 vezes nosso EBITDA ajustado
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Nosso EBITDA ajustado, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, foi de R$512,6 milhões
e o resultado financeiro líquido, no mesmo período, foi de R$139,8 milhões. Dessa forma, nosso EBITDA
ajustado apresentou índice de cobertura de 3,67 vezes o nosso resultado financeiro líquido no exercício
social. Nossa dívida líquida, composta de empréstimos e financiamentos, dos derivativos enquadrados como
“hedge accounting” e de aquisições de participações societárias, subtraído do saldo de caixa e equivalent es
de caixa, em 31 de dezembro de 2016 era de R$452,3 milhões, ou seja, 0,88 vezes nosso EBITDA ajustado
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Os Diretores entendem que a Companhia possui condições para cumprir com suas obrigações financeiras
e operacionais em vigor na presente data.

(d)

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
utilizadas
Os Diretores da Companhia consideram que as principais fontes de financiamento para capital de giro e
para investimentos em ativos não circulantes são: (i) a geração de caixa operacional das nossas próprias
atividades, (ii) a antecipação do fluxo de recebíveis de cartão de crédito e/ou boletos bancários e cheques ,
e (iii) a captação de empréstimos, financiamentos e debêntures.

(e)

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Caso necessário, a Companhia tem a possibilidade de fazer frente à redução de liquidez por meio da
antecipação do fluxo de recebíveis de cartão de crédito e de cheques e boletos, mediante taxa de descont o
aplicada pelas instituições financeiras, bem como contratar empréstimos bancários ou emissão de
debêntures.

(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com
instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições a nós
impostas em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de
dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.
Em 31 de dezembro de 2018, nosso endividamento era essencialmente composto por: empréstimos ,
financiamentos, debêntures, derivativos enquadrados como “hedge accounting”, e obrigações com os
antigos controladores do Grupo Duotur, Submarino Viagens, Viatrix Viagens, Grupo Trend, Visual Turismo,
Grupo Bibam e Ola, em decorrência das aquisições de participações societárias destas companhias ao
longo dos últimos três exercícios.
Endividamento Bancário
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Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía empréstimos e financiamentos bancários no montant e
total de R$557,5 milhões, dos quais R$553,5 milhões eram de curto prazo e R$4,0 milhões eram de longo
prazo.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía empréstimos e financiamentos bancários no montant e
total de R$108,3 milhões, dos quais R$94,6 milhões eram de curto prazo e R$13,7 milhões eram de longo
prazo.
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía empréstimos e financiamentos bancários no montant e
total de R$293,1 milhões, dos quais R$216,1 milhões eram de curto prazo e R$76,9 milhões eram de longo
prazo.
A composição do saldo de empréstimos e financiamentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
está apresentado na tabela abaixo:
Consolidado

31 de dezembro de 2018
Vencimento

Encargos

Citibank USD (i)

mar/19

Libor 3 meses
+ 2,07%a.a.

18.182

-

18.182

Citibank USD (x)

abr/19

Libor 3 meses
+ 0,39%a.a.

229.218

-

229.218

Santander USD (xi)

jun/19

4,68% a.a.

68.914

-

68.914

Citibank USD (x)

jul/19

Libor 3 meses
+ 0,39%a.a.

97.711

-

97.711

Bradesco EUR (xiii)

ago/19

4,68% a.a.

89.210

-

89.210

Santander USD (xii)

jun/19

37.019

-

37.019

Itaú (vi)

ago/19

1,30% a.m.

664

-

664

Itaú (vii)

out/19

1,35% a.m.

575

-

575

Itaucard (viii)

dez/19

1,55% a.m.

141

-

141

Banco Galicia

ago/20

22,4% a.a.

1.812

1.188

3.000

Banco Ciudad

out/19

27,0% a.a.

161

-

161

Banco Galicia

jun/20

37,5% a.a

3.842

2.902

6.744

Banco Supervielle

abr/19

39,4% a.a.

250

-

250

Banco Bradesco

dez/19

5,5%a.a.

5.821

-

5.821

553.520

4.090

557.610

Total

4,39% a.a.

Circulante

Não
Circulante

Total

(i) Pagamentos semestrais de juros e amortização do principal a partir de 2 de março de 2016. Esta dívida foi totalmente protegida
(hedge) com swap para 107,5 % do CDI ao ano. Os recursos foram utilizados para capital de giro.
(vi) Em 12 de Setembro de 2016, a Trend tomou um empréstimo junto ao Banco Itaú no valor de R$ 2.000 a uma taxa pré-fixada de
1,30%a.m. com amortizações mensais e vencimento em Agosto de 2019. Em 2017 havia a expectativa de liquidação da dívida durante
o exercício de 2018, o que não ocorreu, e será liquidado na data de vencimento original.
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(vii) Em 9 de Novembro de 2016, a Trend tomou novo empréstimo junto ao Banco Itaú no valor de R$2.000 a uma taxa pré-fixada de
1,35%a.m., com amortizações mensais e vencimento em Outubro de 2019. Em 2017 havia a expectativa de liquidação da dívida
durante o exercício de 2018, o que não ocorreu, e será liquidado na data de vencimento original.
(viii) A Trend adquiriu 4 veículos através de leasing com o Banco Itaú a uma taxa média de 1,55%a.m e vencimentos até Dez embro de
2019.
(x) Em Abril de 2018, a CVC tomou um empréstimo junto ao Citibank, com taxas de juros anual sobre o empréstimo de LIBOR 3 meses
acrescido de taxa pré de 0,39%, com pagamentos trimestrais de juros e amortização total em 23 de abril de 2019. Esta dívida foi
totalmente protegida (hedge) com swap para 107,5% do CDI ao ano. Os recursos foram utilizados para capital de giro.
(xi) Em Junho de 2018, a CVC tomou um empréstimo junto ao Santander, com taxa de juros anual sobre o empréstimo taxa pré-fixada
de 4,68%, com pagamento do juros e amortização em 17 de junho de 2019 (bullet). Esta dívida foi totalmente protegida (hedge) com
swap para 106% do CDI ao ano. Os recursos foram utilizados para capital de giro.
(xii) Em Junho de 2018, a Trend Viagens tomou um empréstimo junto ao Santander, com taxa de juros anual sobre o empréstimo taxapréfixada de 4,393%, com pagamentos do juros e amortização em 18 de junho de 2019 ( bullet). Esta dívida foi totalmente protegida
(hedge) com swap para 106 % do CDI ao ano. Os recursos foram utilizados para capital de giro.
(xiii) Em Setembro de 2018, a CVC tomou um empréstimo junto ao Santander, com taxa de juros anual sobre o empréstimo taxa préfixada de 4,68%, com pagamento do juros e amortização em 17 de agosto de 2019 ( bullet). Esta dívida foi totalmente protegida (hedge)
com swap para 106% do CDI ao ano. Os recursos foram utilizados para capital de giro.

Nos termos dos contratos relacionados ao endividamento financeiro descrito acima, a Companhia está
sujeita a certas restrições e obrigações financeiras que limitam sua capacidade de incorrer em dívidas
adicionais ou ter seu vencimento antecipado.
Tais contratos incluem cláusulas que exigem que a Companhia mantenha índices financeiros específicos ,
qual seja, a dívida líquida dividida pelo EBITDA de, no máximo, 2,00.

Debêntures (em milhares de reais)
Controladora e Consolidado
31 de dezembro de 2018
Data de
emissão

Vencimentos

Remuneração
a.a.

1ª emissão

03/03/2017

03/03/2019

107,5% do CDI

50.165

-

50.165

2º emissão

21/11/2017

21/11/2020

107,5% do CDI

3.757

599.508

603.265

3º emissão

28/09/2018

14/03/2022

108,0% do CDI

3.058

199.402

202.460

56.980

798.910

855.890

Emissão

Total

Circulante

Não
circulante

Total

1º Emissão
Em 3 de março de 2017, a Companhia fez a 1ª Emissão de 200.000 Debêntures Simples, não conversíveis
em ações, em série única, de espécie quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos com
as seguintes características e condições:
Os juros remuneratórios serão calculados pela fórmula constante da Escritura de Emissão e pagos
trimestralmente, tendo o primeiro pagamento ocorrido em 3 de junho de 2017 no montante de R$ 5.463.
Os custos de transação associados, cujo valor era de R$ 826, foram alocados como redução do passivo e
são reconhecidos como despesas financeiras, de acordo com os termos contratuais desta emissão.
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Sem prejuízo da liquidação antecipada, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o valor nominal
unitário das debêntures será amortizado em três parcelas, sendo:
(a) 25% do Valor Nominal Unitário amortizado em 3 de junho de 2018,
(b) 50% do Valor Nominal Unitário amortizado em 3 de dezembro de 2018, e
(c) 25% do Valor Nominal Unitário amortizado em 3 de março de 2019.

2º Emissão
Em 21 de novembro de 2017, a Companhia fez a 2ª Emissão de 600.000 Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, em série única, de espécie quirografária, de valor unitário de R$ 1,00, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos com as seguintes características e condições:
Os juros remuneratórios serão calculados pela fórmula constante da Escritura de Emissão e pagos
semestralmente.
Os custos de transação associados, cujo valor era de R$1.637, foram alocados como redução do passivo e
são reconhecidos como despesas financeiras, de acordo com os termos contratuais desta emissão.
Sem prejuízo da liquidação antecipada, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o valor nominal
unitário das debêntures será amortizado a partir de 3 anos contados da sua data de emissão, vencendo -s e,
portanto, em 21 de novembro de 2020. As parcelas dos juros remuneratórios serão pagos em seis parcelas ,
conforme a seguir:
(a)

21 de maio de 2018;

(b)

21 de novembro de 2018;

(c)

21 de maio de 2019;

(d)

21 de novembro de 2019;

(e)

21 de maio de 2020;

(f)

21 de novembro de 2020.

3º Emissão

Em 28 de setembro de 2018, a Companhia fez a 3ª Emissão de 200.000 Debêntures Simples, não
conversíveis em ações, em série única, de espécie quirografária, de valor unitário de R$1,
Distribuição Pública com Esforços Restritos, no valor de R$ 200.000, com as seguintes características e
condições:
Os juros remuneratórios serão calculados pela fórmula constante da Escritura de Emissão e pagos
semestralmente.
Os custos de transação associados, cujo valor foi de R$924, foram alocados como redução do passivo e
são reconhecidos como despesas financeiras, de acordo com os termos contratuais desta emissão.
Sem prejuízo da liquidação antecipada, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o valor nominal
unitário das debêntures será amortizado em 2 parcelas, vencendo-se respectivamente, em 13 de março de
2021 e 13 de março de 2022. As parcelas dos juros remuneratórios serão pagos em sete parcelas, conforme
a seguir:
(a) 13 de março de 2019;
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(b) 13 de setembro de 2019;
(c) 13 de março de 2020;
(d) 13 de setembro de 2020;
(e) 13 de março de 2021;
(f)

13 de setembro de 2021;

(g) 13 de março de 2022;
Covenants
Eventos financeiros de vencimento antecipado de declaração automática:
• Vencimento antecipado de dívidas bancárias e operações de mercado de capitais, local ou internacional de
valor individual ou agregado igual ou superior a R$20.000 ou seu equivalente em moeda estrangeira; e
• Vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária com qualquer terceiro, local ou internacional, de
valor individual ou agregado igual ou superior a R$40.000 ou seu equivalente em moeda estrangeira.
Eventos financeiros de vencimento antecipado mediante Assembleia Geral de Debenturistas:
• Protesto de títulos de valor individual ou global que ultrapasse R$40.000, ou seu equivalente em moeda
estrangeira, salvo se no prazo legal a Companhia tiver tomado medidas cabíveis para comprovar ao Agent e
Fiduciário que: (a) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro ou era ilegítimo, (b) o protesto seja
cancelado, ou, ainda, (c) o protesto tenha a sua exigibilidade suspensa por sentença judicial;
• Inadimplemento, pela Companhia, de qualquer decisão judicial e/ou de qualquer decisão arbitral, a partir do
momento em que se tornar(em) exequível(eis) contra a Companhia, cujo valor individual ou agregado seja
igual ou superior a R$40.000;
• Inadimplemento, pela Companhia, desde que observados os respectivos prazos de cura previstos em
qualquer dívida decorrente de empréstimos, financiamentos e operações de mercado de capitais, local ou
internacional de valor individual ou agregado igual ou superior a R$40.000;
• Desapropriação, confisco ou qualquer outro ato de qualquer entidade governamental de qualquer jurisdição
que resulte na perda, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada, da propriedade e/ou da posse diret a
ou indireta de seus ativos em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$40.000.
• 1ª Emissão: Não observância, pela Companhia, por dois trimestres consecutivos ou por quatro trimestres
alternados durante toda a vigência da Emissão, do índice financeiro decorrente do quociente da divisão da
Dívida Líquida pelo EBITDA, que deverá ser igual ou inferior a 3,00 vezes, a ser apurado trimestralment e
com base nas informações financeiras trimestrais consolidadas da Companhia.
• 2º Emissão: Não observância, pela Companhia, por dois trimestres consecutivos ou por dois trimestres
alternados durante toda a vigência da Emissão, do índice financeiro decorrente do quociente da divisão da
Dívida Líquida pelo EBITDA, que deverá ser igual ou inferior a 3,00 vezes, a ser apurado trimestralment e
com base nas informações financeiras trimestrais consolidadas da Emissora revisadas pelo auditor
independente ou demonstrações financeiras consolidadas da Companhia auditadas pelo auditor
independente.
• Cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência, pela Companhia e/ou por Controladas por
qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de ativos em valor, individual ou agregado, igual ou superior
a R$40.000, exceto: (i) por cessão, venda, alienação e/ou transferência de ativo(s) para qualquer Controlada
desde que seja ou se torne (antes do evento) garantidora da operação ou (iii) caso os recursos obtidos com
o referido evento sejam imediatamente e integralmente utilizados para resgate da totalidade das
Debêntures, nos termos permitidos na Escritura de Emissão.
Nos termos dos contratos relacionados ao endividamento financeiro descrito acima, a Companhia está
sujeita a certas restrições e obrigações financeiras que limitam sua capacidade de incorrer em dívidas
adicionais ou ter seu vencimento antecipado.

PÁGINA: 178 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Tais contratos incluem cláusulas que exigem que a Companhia mantenha índices financeiros específicos ,
qual seja, a dívida líquida dividida pelo EBITDA de, no máximo, 3,00.

Obrigações Contratuais
A tabela abaixo apresenta as obrigações contratuais em 31 de dezembro de 2018, representadas por contas
a pagar aos ex-controladores do Grupo Trend e da Visual Turismo, adquiridas no exercício social de 2017,
da Viatrix Viagens, nossa investida, adquirida durante o exercício social de 2016, e as contas a pagar aos
ex-controladores do Grupo Duotur e do Submarino Viagens, nossas investidas, adquiridas durante o
exercício social de 2015:
Obrigações contratuais em 31 de dezembro de 2018
(em R$ mil)

Circulante

Não circulante

Total

Contas a pagar aquisição Viatrix Viagens

10.929

5.439

16.368

Contas a pagar aquisição Grupo Duotur

25.029

49.328

74.357

Contas a pagar aquisição Grupo Trend

27.022

-

27.022

2.823

9.567

12.390

65.803

64.334

130.137

Contas a pagar aquisição Visual Turismo
Total

Segue abaixo uma descrição resumida das principais obrigações contratuais da Companhia:
Contas a pagar - Aquisição Grupo Trend
O preço base estimado de aquisição de 90% da Trend é de R$258.806, sendo realizado o pagamento da
seguinte forma: (i) parcela à vista de R$23.882, pagos na data de fechamento da operação; (ii) uma parcela
no valor de R$ 26.424 (valor acordado entre as partes como parte do preço de compra, descrito no contrat o
de compra e venda da referida operação), pagos pela Companhia mediante a subscrição de ações da Trend
na ocasião do fechamento; e (iii) parcela a prazo no valor indicativo de R$ 94.500, que será retida e será
liberada em parcelas sucessivas e anuais até o ano de 2022, segundo os termos do contrato de compra e
venda.
Há previsão de pagamento de um preço adicional (“Parcela Contingente”) de até R$ 114.000 (o valor justo
em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 99.857), vinculado ao atingimento de metas de performance (lucro
líquidos e reservas) para os anos de 2017 a 2020. Com base nas projeções preparadas pela Trend e
revisadas pela Companhia, a estimativa é de cumprimento das metas. Dessa forma, a parcela contingent e
foi acrescida ao preço de compra no momento inicial.
Em 5 de novembro de 2018 foi celebrado entre as partes um instrumento complementar ao contrato de
compra e venda de ações e outras avenças que excluiu o item (iv) que trata do pagamento de um preç o
adicional (“Parcela Contingente”), estabelecendo novos termos para o pagamento de um preço adicional. O
pagamento deste montante está vinculado ao atingimento de metas de performance (lucro líquido e
reservas) para os anos de 2017 e 2018. Com base nos novos termos, o (valor justo em 31 de dezembro de
2018 é de R$26.545).
Com base nos novos eventos apresentados durante o ano de 2018, o preço de aquisição de 90% da Trend
Viagens S.A (“Trend”) é de R$110.479. O valor da dívida de aquisição atualizado na data de 31 de dezembro
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de 2018 é de R$52.672, a ser pago em parcela a prazo sendo: a) R$9.500 até o dia 15 de março de 2019;
b) R$43.172 que será retida e liberada até o ano de 2022, segundo os termos do contrato de compra e
venda e instrumento complementar ao acordo de compra e venda.
A seguir é apresentado a indicação do preço de aquisição com suas respectivas

31.12.2017

Ajuste
preço de
com pra

movimentações.

31.12.2018

Preço estimado base de aquisição

144.806

(60.872)

83.934

Valor justo da parcela contingente (earn-out)

99.857

(73.312)

26.545

Preço de aquisição

244.663

(134.184)

110.479

Parcela paga à vista

(23.883)

-

(23.883)

(26.424)

-

(26.424)

-

-

(7.500)

Saldo a pagar

194.356

(134.184)

52.672

Circulante

45.334

-

9.522

Não circulante

149.022

-

43.150

Parcela realizada pela Companhia mediante
subscrição de ações da Trend
Pagamento de parcela earn-out

Contas a pagar - Aquisição Visual Turismo
O preço-base de aquisição da Visual foi de R$2.221, ajustado pela dívida líquida e capital de giro (ajuste de
preço inicial), mais parcela contingente (“earn out”). A “Parcela Contingente” tem valor total de até R$17.000
(valor justo em 31 de dezembro de 2017 é de R$15.519). O pagamento deste montante está vinculado ao
atingimento de metas de performance (EBITDA) para os anos de 2017 a 2020. Com base nas projeções
preparadas pela Visual e revisadas pela Companhia, a estimativa é de cumprimento das metas. Portanto, a
parcela contingente foi acrescida ao preço de compra no momento inicial. Dessa forma, o preço total de
compra é de R$ 17.740.

31.12.2017

Ajuste
preço de
com pra

31.12.2018

Preço de aquisição

2.221

Valor justo da parcela contingente (earn-out)

15.519

(3.372)

12.147

Saldo a pagar 08/11/2017

17.740

(3.372)

14.368

Circulante

10.043

(3.372)

6.671

Não circulante

7.697

-

7.697

2.221
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Contas a pagar - Aquisição Viatrix Viagens
O valor de R$ 41.080 mil, foi apurado com base no EBITDA da Experimento projetado para o ano de 2016
e vendas totais projetadas em 2016 no valor aproximado de R$ 100.000 mil. O preço de aquisição está
sujeito a ajuste com base no EBITDA efetivo do quarto trimestre de 2016, bem como no caixa líquido e no
capital de giro da Experimento a ser apurado em 31 de dezembro de 2016.
No momento da compra ocorreu o pagamento de R$ 20.539 mil, correspondente a 50% do valor da compra
na presente data; e foi acordado que o saldo será liquidado em 2 parcelas, sucessivas e anuais nos anos
de 2017 e 2018, no valor de R$10.270 mil cada, correspondente aos 50% do restante da operação de
controle acionário.
Está previsto, ainda, o pagamento de R$ 9.600 mil referente á earn-out por performance para as vendedoras ,
no caso de atingimento de metas de vendas nos anos de 2017 e 2018
Contas a pagar - Aquisição Grupo Duotur
O valor de R$216.073 mil foi apurado com base no EBITDA de 2013, 2014 e LTM (últimos doze meses) do
período findo em 30 de julho de 2015, bem como caixa mínimo operacional e capital de giro para operaç ão
dos negócios, conforme acordado em contrato. Ocorreu um pagamento no momento da compra no valor de
R$54.000,00, e foi acordado que o saldo seria liquidado em 6 parcelas, sucessivas e anuais, iniciando em
18 de dezembro de 2015, devendo cada parcela ser remunerada conforme a variação positiva de 100% do
CDI, com pagamentos trimestrais de juros, devidos a cada 3 meses iniciados após 3 meses da data de
fechamento.
Contas a pagar - Aquisição Submarino Viagens
O valor a pagar com relação à aquisição do Submarino Viagens é o seguinte:
(a) Parcela inicial - No momento da assinatura do contrato a Companhia pagou a quantia de R$100,0 mil;
(b) Parcelas subsequentes - O valor a ser pago pela Companhia para os antigos acionistas do Submarino
Viagens foi definido em (limitado a) R$80,0 milhões corrigido pela SELIC.
Forma de pagamento do preço subsequente - O valor das parcelas subsequentes será pago em até 10 anos
pela Companhia, a cada 12 meses contados a partir da data de fechamento da transação (31 de agosto de
2015), para os antigos quotistas do Submarino Viagens e está condicionado ao número de visitas originadas
dos sites do Submarino Viagens, ajustado pela inflação, sujeito ao atingimento de taxas mínimas de
conversão, sendo que este será calculado multiplicando o preço de compra por vi sita pelo número de visitas
do site (Preço Anual = Preço de compra por visita x Número de visitas no site) e será corrigido pela IGPM.
Esta parcela está baseada em projeções futuras elaboradas pelo Submarino Viagens e discutidas com a
Companhia para fins de fechamento da transação.
Caso o preço total de compra definido pelos vendedores não seja liquidado em 10 anos conforme previst o,
os vendedores podem optar:
(i) Pela extensão do contrato de uso da marca até receber o saldo total previsto (R$80,0 milhões), ajustado
pela variação da SELIC; ou
(ii) Pela extinção do contrato de uso da marca, sendo que nesse caso a CVC pode optar por estender o
contrato por 18 meses.
Contas a pagar - Aquisição Ola S.A.
Em 11 de dezembro de 2018, conforme comunicado ao mercado em prosseguimento ao fato relevante de
4 de setembro de 2018, através de sua subsidiária 100% controlada na Argentina, CVC Turismo S.A.U.,
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concluiu o processo de aquisição da participação acionária representativa de 60% (sessenta por cento) do
capital social da Ola S.A.
As transações de aquisição representam oportunidades importantes de crescimento e expansão para a
Companhia. Esse modelo de sucesso implementado e consolidado no Brasil também tem sido
implementado na na Argentina, mercado que de acordo com as análises da administração oferec e
possibilidades de expansão.
A Ola S.A tem mais de 40 anos de atuação no setor de turismo, conta com mais de 320 colaboradores na
área e atua no setor de turismo e viagens por meio de três principais unidades de negóc io: a Ola Mayorista
de Turismo, Quinceãneras e Transatlántica Viajes y Turismo (negócio Minorista).
Nos termos do contrato de compra e venda de ações assinado em 11 de dezembro de 2018, o preço base
estimado de aquisição de 60% da Companhia é de US$ 19,2 milhões (R$ 74.456), deste montante US$ 3
milhões (R$11.651) foram pagos aos antigos controladores, US$ 1 milhão (R$ 3.875) será pago aos antigos
controladores em janeiro de 2019, US$ 3,5 milhões (R$13.595) foram pagos mediante aporte, pela
Companhia, no capital social da empresa adquirida (cash-in). Está previsto o pagamento de um preç o
adicional (“Parcela Contingente”) de até US$ 7,2 milhões (R$27.898) que será pago conforme atingiment o
de metas e performance, mais parcela contingente “escrow” aos minoris tas de até US$ 4,5 milhões (R$
17.437). Os pagamentos destes montantes estão vinculados ao atingimento de metas de performanc e
durante os anos de 2019, 2020 e 2021. A estimativa é de cumprimento das metas, portanto a parcela
contingente foi acrescida ao preço de compra no momento inicial.
Contas a pagar - Aquisição Biblos.
Em 4 de setembro de 2018, conforme divulgado em fato relevante, foi assinado entre a Companhia por meio
de sua subsidiária 100% controlada na Argentina, CVC Turismo S.A.U. e a BIBLOS AMERICA LLC
(“Bibam”), o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato Biblos”) para aquisição de
participação acionária correspondente a 60,06% do capital social da Servicios de Viajes Y Turismo Biblos
S.A (“Biblos”).
As transações representam uma oportunidade importante de crescimento para a Companhia, ampliando e
replicando seu modelo de sucesso implementado e consolidado no Brasil. As transações fortalecem,
também, o negócio das companhias adquiridas na Argentina, além de permitir sinergi as operacionais e
financeiras.
A administração da Companhia considera uma boa oportunidade de crescimento e geração de valor
alinhada com a estratégia de expansão internacional, a despeito da volatilidade recente da economia
argentina, fato que foi contemplado nos termos das duas transações. Além disso, o fluxo de turismo entre
Brasil e Argentina por si só representa uma grande oportunidade de sinergia.
Nos termos do Contrato Biblos, a CVC Turismo S.A.U. adquiriu o controle acionário na Biblos em
contrapartida ao pagamento de valor correspondente a aproximadamente US$ 1,780 milhões (R$ 7.349);
deste montante US$ 280 milhões (R$1.157) foram pagos aos antigos controladores (“Bibam”) e US$ 1.500
milhões (R$6.192) foram pagos mediante aporte, pela Companhia, no capital social da empresa adquirida
(cash-in). O valor foi integralmente pago em 04 de setembro de 2018.
O contrato Biblos não oferece termos de contraprestação de pagamentos de parcela contingente (“earn out”).
A opção de compra e venda (“put/call”) foi estimada em conjunto com a Avantrip e apresentado no próximo
item.
Contas a pagar - Aquisição Avantrip
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Em 4 de setembro de 2018, conforme divulgado em fato relevante, foi assinado entre a Companhia por meio
de sua subsidiária 100% controlada na Argentina, CVC Turismo S.A.U. e a BIBLOS AMERICA LLC
(“Bibam”), o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato Biblos”) para aquisição de
participação acionária correspondente a 60,06% do capital social da Avantrip.com SRL (“Avantrip”).
As transações representam uma oportunidade importante de crescimento para a Companhia, ampliando e
replicando seu modelo de sucesso implementado e consolidado no B rasil. As transações fortalecem também
o negócio das companhias adquiridas na Argentina, além de permitir sinergias operacionais e financeiras.
A administração da Companhia considera uma boa oportunidade de crescimento e geração de valor
alinhada com a estratégia de expansão internacional, a despeito da volatilidade recente da economia
argentina, fato que foi contemplado nos termos das duas transações. Além disso, o fluxo de turismo entre
Brasil e Argentina por si só representa uma grande oportunidade de sinergia.
Nos termos do Contrato Biblos, a CVC Turismo S.A.U. adquiriu o controle acionário na Avantri p, em
contrapartida ao pagamento de valor correspondente a aproximadamente US$ 3.596 milhões (R$14.655),
deste montante US$ 596 milhões (R$2.457) foram pagos aos antigos controladores (“Bibam”) e US$ 3
milhões (R$12.198) foram pagos mediante aporte, pela Companhia, no capital social da empresa adquirida
(cash-in).
O contrato Biblos não oferece termos de contraprestação de pagamentos de parcela contingente (“earn out”).

(g)

limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Em 31 de dezembro de 2018, os recursos contratados em operações de empréstimos e financiament os
haviam sido inteiramente liberados à Companhia.

(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Os Diretores da Companhia informam que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, de 2017 e de 2016 foram preparadas
considerando a aplicação integral dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciament os
Contábeis (“CPCs”) e das normas internacionais de relatório financeiro, “International Financial Reporting
Standards – IFRS”, emitidos pelo “International Accounting Standards Board – IASB”.
As informações a seguir apresentadas expressam as opiniões dos nossos Diretores.
O resumo das demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2018, de 2017 e de 2016 foi extraído das demonstrações financeiras consolidadas, preparadas
sob a responsabilidade da administração da Companhia, de acordo com as práticas contábeis citadas
acima, vigentes em 31 de dezembro de 2018.
As demonstrações financeiras consolidadas incluíram as demonstrações financeiras da Companhia e de
suas subsidiárias na qual a Companhia mantém o controle acionário, direto ou indiretamente, cujos
exercícios sociais são coincidentes com os da Companhia e as práticas contábeis são uniformes.
Descrição das Principais Linhas da Demonstração de Resultado
Receita de vendas
A nossa receita bruta de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
prestação de serviços de elaboração e intermediação de pacotes turísticos. A Companhia e suas

PÁGINA: 183 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

subsidiarias reconhecem a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável
que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia e quando os riscos são substancialment e
transferidos, fatores que ocorrem no momento do embarque, para a venda de pacote turístico, e no moment o
da venda para transações exclusivas de passagens aéreas (consolidadora).
Nossa receita bruta de vendas é deduzida de certos tributos, incluindo impostos municipais, tais como o
Imposto sobre Serviços, ou ISS; contribuições federais para fins de seguridade social, tais como o Programa
de Integração Social, ou PIS, e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social, ou
COFINS. As alíquotas de ISS incidente sobre nossas receitas variam de 2% a 5%, e como regra geral, o
PIS e COFINS incidem em alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente. Adicionalmente, nossa receita de
vendas está sujeita ao desconto de eventuais reembolsos aos nossos passageiros, em decorrência de
falhas na execução dos serviços dos nossos parceiros comerciais.
As intermediações dos serviços turísticos são realizadas pela SV Viagens (agências próprias) ou pelas
agências de turismo franqueadas e agências independentes. Os serviços podem incluir passagens aéreas ,
transporte terrestre, hospedagem em hotéis, passeios terrestres, cruzeiros marítimos, entre outros serviços ,
intermediados pela Companhia e seus agentes de viagem.
Os serviços turísticos são substancialmente prestados diretamente aos clientes por parceiros, sendo que a
Companhia recebe uma porcentagem da venda ou uma comissão pelo serviço de intermediação. Referidos
percentuais sobre a venda ou comissão correspondem à receita reconhecida. A SV Viagens contabiliza as
comissões recebidas da Companhia pela intermediação de pacotes turísticos como receita própria, a qual
é eliminada para fins de consolidação contábil.
Os serviços turísticos intermediados são contabilizados como vendas antecipadas de pacotes turísticos, no
passivo circulante, devido à obrigação de fornecer tais serviços. A receita de prestação de serviços é
reconhecida quando o passageiro efetua o embarque. Todos os gastos com serviços diretament e
relacionados às viagens são reconhecidos em conjunto com a receita.
Para a intermediação da venda de passagens aéreas (consolidadora) a transferência dos riscos e
obrigações ocorre no momento da venda, sendo que a receita de intermediação é recebida das companhias
aéreas.
A Companhia e suas subsidiárias reconhecem a receita quando os riscos são substancialmente transferidos ,
o que ocorre no momento do embarque (para a intermediação da venda de pacotes turísticos) e no moment o
da venda (para transações exclusivas de passagens aéreas - consolidadora).
Despesas de vendas
Nossas despesas de intermediação de vendas compreendem principalmente despesas comerciais,
despesas com publicidade, taxas pagas às administradoras de cartão de crédito e despesas com provis ão
para créditos de liquidação duvidosa.
Despesas gerais e administrativas
Nossas despesas gerais e administrativas são incorridas no gerenciamento e suporte das atividades
operacionais e correspondem principalmente às despesas indiretas e ao custo das unidades corporativas ,
incluindo tecnologia e informação, funções financeiras, recursos humanos e compras.
Depreciação e amortização
Nossas despesas com depreciação e amortização são reconhecidas com base na vida útil de cada ativo,
ou do conjunto deles, por meio do método linear considerando a vida útil estimada dos ativos. Estes valores
residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.
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Outras receitas e despesas operacionais
As outras receitas e despesas operacionais correspondem aos efeitos de transações ocorridos durante o
período que não se enquadrem na definição das demais rubricas da demonstração do resultado adotada
pela Companhia.
Resultado financeiro
Nosso resultado financeiro inclui, entre outras despesas financeiras, juros gerados pelas aquisições,
despesas financeiras geradas pelos contratos com instituições financeiras relacionadas ao financiament o
de clientes, pela antecipação de recebíveis durante o período, compensadas com os rendimentos gerados
pelo caixa e equivalentes de caixa e despesa de juros sobre obrigações financeiras (IFRS 16).
Imposto de renda e contribuição social correntes
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto se estiverem relacionados com itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é
reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente, quando aplicável.
Os encargos de IRPJ e CSLL correntes são calculados com base nas leis tributárias editadas, na data do
balanço. A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de
renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os
lucros que excederem R$0,2 milhão no período de 12 meses, enquanto a contribuição social é computada
pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas
demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados, u sando
alíquotas de imposto (e leis fiscais) editadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o
respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.

Principais variações nas linhas da demonstraçã o de resultados
Demonstração dos resultados consolidados para o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018 comparada à demonstração dos resultados consolidados para o exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017.
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017/2018
Dem onstrações de Resultado Consolidadas

2017

RL%

2018

RL%

Var (%)

(em milhares de R$, exceto percentual)
Receita bruta de vendas
Impostos sobre vendas
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços prestados
Lucro Bruto

1.269.285

106,6%

1.809.026

106,4%

42,5%

(84.140)

-6,6%

(116.457)

-6,4%

38,4%

1.185.145

100,0%

1.692.569

100,0%

42,8%

-

-

(127.395)

-

100%

1.185.145

-

1.565.174

-

42,8%

Despesas operacionais
Despesas de vendas

(192.261)

-16,2%

(268.456)

-15,9%

39,6%

Despesas gerais e administrativas

(412.511)

-34,8%

(585.282)

-34,6%

41,8%

Depreciação e amortização

(72.207)

-6,1%

(114.458)

-6,8%

58,5%

Outras despesas operacionais líquidas

(19.194)

-1,6%

(52.373)

-3,1%

172,9%

488.972

41,3%

544.605

32,2%

11,4%

(147.953)

-12,5%

(170.146)

-10,1%

15,0%

22,1%

9,8%

Lucro antes do resultado financeiro
Despesas financeiras líquidas

Lucro antes do im posto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

341.019

28,8%

374.458

(102.571)

-8,7%

(109.457)

-6,5%

6,7%

238.448

20,1%

265.001

15,7%

11,1%

(1.016)

-0,1%

(459)

-0,03%

-45,2%

Lucro líquido do exercício

237.432

20,0%

270.277

16,0%

13,8%

Atribuído a acionistas controladores

223.892

18,9%

276.012

16,3%

23,3%

13.540

1,1%

(5.735)

-0,3%

-40,3%

Lucro líquido das operações em continuidade
Prejuízo após os tributos das operações em
descontinuidade

Atribuído a acionistas não controladores

Receita bruta de vendas
A nossa receita bruta de vendas aumentou 42,5% ou R$539,7 milhões, passando de R$1.269,3 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$1.809,0 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
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Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017/2018
Linhas de negócios

2017

%

2018

%

Var (%)

(em milhões de R$, exceto percentual)

Doméstico

773,0

60,9%

1.024,7

56,7%

32,6%

Internacional

459,6

36,2%

621,5

34,3%

35,2%

Cruzeiros marítimos

36,7

2,9%

162,8

9,0%

343,6%

1.269,3

100%

1.809,0

100%

42,5%

Receita bruta de vendas

Doméstico. Nossa receita bruta de vendas aumentou R$251,7 milhões, passando de R$773,0 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$1.024,7 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Internacional. Nossa receita bruta de vendas aumentou R$161,9 milhões, passando de R$459,6 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$621,5 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018.
Cruzeiros marítimos. Nossa receita bruta de vendas aumentou R$126,1 milhões, passando de R$36, 7
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$162,8 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Impostos e deduções da receita de vendas
Os impostos e deduções da receita de vendas aumentaram 38,4% ou R$32,3 milhões, passando de R$84, 1
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$116,5 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Receita líquida de vendas
Pelas razões expostas acima, a nossa receita líquida de vendas aumentou 42,8% ou R$507,4 milhões,
passando de R$1.185,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$1.692, 6
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Custo dos serviços prestados
Durante o ano de 2018, a Companhia concluiu sua análise sobre o efeito da adoção do novo pronunciament o
contábil CPC 47 / IFRS 15 – Receitas de Contrato com Cliente, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro
de 2018 (CPC 47 / IFRS 15). Como resultado dessa análise, a Companhia identificou características no
contrato de fretamento de um dos navios cujas cabines são comercializadas pela CVC que levam à
caracterização da Companhia como “Principal” na operação, enquanto que até 31 de dezembro de 2017 a
Companhia era caracterizada como “Agente”. Como consequência, no ano de 2018 a Companhia passou a
registrar essa operação reconhecendo o valor bruto da venda das cabines (cruzeiros marítimos) e seus
respectivos custos em linhas segregadas nas demonstrações de resultados, com efeitos nas linhas de
Receita líquida dos Serviços Prestados, Custo dos Serviços Prestados, Lucro antes do resultado financeiro
e Lucro líquido do exercício.
Despesas de vendas
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Nossas despesas de vendas aumentaram 39,6% ou R$76,2 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, quando comparadas com o exercício anterior, passando de R$192,3 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$269,5 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018.
Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas de vendas do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018 representaram 15,9%, uma queda de 0,3 pontos percentuais em relação ao exercício
anterior.
Despesas gerais e administrativas
Nossas despesas gerais e administrativas aumentaram 41,8% ou R$172,7 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando comparadas com o exercício anterior, passando de
R$412,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$585,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Tal aumento ocorreu em virtude da contabilização
da despesa anual da Visual e Trend (em 2017 apenas dois meses foram contabilizados). Também em 2018,
foram registrados despesas das novas subsidiárias CVC Turismo S.A.U (Avantrip, Biblos e Ola).
Adicionalmente, explica-se também o fato de ter tido um incremento com aumento do quadro de
funcionários, assim como despesas com M&A na controladora.
Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas gerais e administrativas do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 representaram 34,6%, uma queda de 0,2 pontos percentuais em
relação ao exercício anterior.
Depreciação e amortização
Nossas despesas com depreciação e amortização aumentaram 58,5% no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, quando comparadas com o exercício anterior, passando de R$72,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$114,5 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018. Tal variação ocorreu principalmente em decorrência da amortização pelo
aumento de investimentos feitos em softwares para o funcionamento operacional pela Companhia. Além
disso, também ocorreu a amortização proporcional dos intangíveis (alocados e não alocados) das novas
subsidiárias - CVC Turismo S.A.U (Avantrip, Biblos e Ola) e amortização anual referente as empresas Visual
Turismo e Grupo Trend.
Outras despesas operacionais líquidas
Nossas outras despesas operacionais líquidas aumentaram 172,1% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, quando comparadas com o exercício anterior, passando de R$19,2 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$52,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
Lucro antes do resultado financeiro
Pelas razões acima expostas, o lucro antes do resultado financeiro aumentou 11,4% ou R$55,6 milhões,
passando de R$489 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$544, 6
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Despesas financeiras líquidas
Nossas despesas financeiras aumentaram 15,0% ou R$22,2 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, passando de R$148 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017 para R$170,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
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Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Pelas razões acima expostas, nosso lucro antes do imposto de renda e da contribuição social aument ou
9,8% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, passando de R$341 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$374,5 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018.
Imposto de renda e contribuição social
A despesa com imposto de renda e contribuição social aumentou 6,7% no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, passando de R$102,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017 para R$109,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esse aument o
ocorreu principalmente em decorrência do aumento do lucro antes do imposto de renda e da contribuiçã o
social no período.
Prejuízo operações descontinuadas
O prejuízo referente às lojas do Rio de Janeiro adquiridas em outubro de 2016, e classificadas como
operações descontinuadas em nossas demonstrações financeiras, apresentaram uma diminuição de 45,2%
ou de 0,6 milhão em dezembro de 2018, passando de R$1 milhão no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, para R$0,4 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Tal
resultado refere-se a venda de todas as unidades restantes no ano de 2018 (4 unidades em 2017 e 0
unidades em 2018).
Lucro líquido do exercício
Pelas razões acima expostas, nosso lucro líquido consolidado aumentou 13,8% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, passando de R$237,4 milhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017 para R$270,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Como percentual da receita líquida de vendas, o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 representou 16,0%, uma queda de 4,0 pontos percentuais em relação ao exercício
anterior.
O nosso lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi impactado por itens que
entendemos como não recorrentes, ou que não afetaram a nossa geração de caix a, conforme listados
abaixo:
•

Despesas com pagamentos baseados em ações e bônus de retenção e contratação no montante de R$62, 6
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e no montante de R$32,4 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

•

Efeitos tributários sobre os montantes descritos acima, exceto quanto as despesas com pagament os
baseados em ações.
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Demonstração dos resultados consolidados para o exercício social ence rrado em 31 de dezembro
de 2017 comparada à demonstração dos resultados consolidados para o exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016/2017
Dem onstrações de Resultado Consolidadas

2016

RL%

2017

RL%

Var (%)

(em milhares de R$, exceto percentual)
Receita bruta de vendas

1.140.276

107,2%

1.269.285

106,6%

11,3%

(76.347)

-7,2%

(84.140)

-6,6%

10,2%

1.063.929

100,0%

1.185.145

100,0%

11,4%

Despesas de vendas

(185.157)

-17,4%

(192.261)

-16,2%

3,8%

Despesas gerais e administrativas

(349.258)

-32,8%

(412.511)

-34,8%

18,1%

Depreciação e amortização

(60.851)

-5,7%

(72.207)

-6,1%

18,7%

Outras despesas operacionais líquidas

(29.298)

-2,8%

(19.194)

-1,6%

-34,5%

439.365

41,3%

488.972

41,3%

11,3%

(139.767)

-13,1%

(147.953)

-12,5%

5,9%

299.598

28,2%

341.019

28,8%

13,8%

(100.202)

-9,4%

(102.571)

-8,7%

2,4%

199.396

18,7%

238.448

20,1%

19,6%

(2.187)

-0,2%

(1.016)

-0,1%

-53,5%

Lucro líquido do exercício

197.209

18,5%

237.432

20,0%

20,4%

Atribuído a acionistas controladores

177.714

16,7%

223.892

18,9%

26,0%

19.495

1,8%

13.540

1,1%

-30,5%

Impostos sobre vendas

Receita líquida de vendas

Despesas operacionais

Lucro antes do resultado financeiro
Despesas financeiras líquidas

Lucro antes do im posto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

Lucro líquido das operações em continuidade
Prejuízo após os tributos das operações em
descontinuidade

Atribuído a acionistas não controladores

Receita bruta de vendas
A nossa receita bruta de vendas aumentou 11,3% ou R$129,0 milhões, passando de R$1.140,3 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$1.269,3 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017.
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Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016/2017
Linhas de negócios

2016

%

2017

%

Var (%)

(em milhões de R$, exceto percentual)

Doméstico

758,2

66,5%

773,0

60,9%

1,9%

Internacional

359,2

31,5%

459,6

36,2%

27,9%

Cruzeiros marítimos

22,9

2,0%

36,7

2,9%

60,3%

1.140,3

100,0%

1.269,3

100%

11,3%

758,2

66,5%

773,0

60,9%

1,9%

Outros
Receita bruta de vendas

Doméstico. Nossa receita bruta de vendas aumentou R$14,8 milhões, passando de R$758,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$773,0 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017.
Internacional. Nossa receita bruta de vendas aumentou R$100,4milhões, passando de R$359,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$459,6 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017.
Cruzeiros marítimos. Nossa receita bruta de vendas aumentou R$13,8 milhões, passando de R$22, 9
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$36,7 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Impostos e deduções da receita de vendas
Os impostos e deduções da receita de vendas aumentaram 10,2% ou R$7,8 milhões, passando de R$76 , 3
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$84,1 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Receita líquida de vendas
Pelas razões expostas acima, a nossa receita líquida de vendas aumentou 11,4% ou R$121,2 milhões,
passando de R$1.063,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$1.185, 1
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Despesas de vendas
Nossas despesas de vendas aumentaram 3,8% ou R$7,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, quando comparadas com o exercício anterior, passando de R$185,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$192,3 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017.
Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas de vendas do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017 representaram 16,2%, uma queda de 1,2 pontos percentuais em relação ao exercício
anterior.
Despesas gerais e administrativas
Nossas despesas gerais e administrativas aumentaram 18,1% ou R$63,2 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, quando comparadas com o exercício anterior, passando de
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R$349,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$412,5 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Tal aumento ocorreu principalmente em virtude da
aquisição da Viatrix em dezembro de 2016. Em 2016, a Companhia não havia registrado despesas dessa
sociedade investida, que passaram a ser registradas em 2017, ao longo de todo exercício. Também em
2017, foram registrados dois meses de despesas das novas subsidiárias Visual turismo, e um mês de
despesa do Grupo Trend, que teve o controle adquirido em 01 dezembro de 2017. Adicionalmente, explica se também o fato de ter tido um incremento com aumento do quadro de funcionários, assim como despesas
com M&A na controladora.
Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas gerais e administrativas do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 representaram 34,8%, um aumento de 2,0 pontos percentuais em
relação ao exercício anterior.
Depreciação e amortização
Nossas despesas com depreciação e amortização aumentaram 18,7% no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017, quando comparadas com o exercício anterior, passando de R$60,9 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$72,2 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017. Tal variação ocorreu principalmente em decorrência da amortização pelo
aumento de investimentos feitos em softwares para o funcionamento operacional pela Companhia, assim
como pela amortização dos intangíveis alocados no preço de compra da Viatrix, adquirida em dezembro de
2016; no exercício de 2016 não houve depreciação desses ativos, e em 2017 tivemos a amortização ao
longo do exercício. Além disso, também ocorreu a amortização de dois meses desses intangíveis para as
novas subsidiárias Visual Turismo, e um mês para o Grupo Trend.
Outras despesas operacionais líquidas
Nossas outras despesas operacionais líquidas diminuíram 34,5% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, quando comparadas com o exercício anterior, passando de R$29,3 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$19,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017. Tal variação ocorreu, principalmente, devido à renegociação do contrato com um
fornecedor de sistema de reserva, cujos termos contratuais foram mais benéficos economicamente em
relação ao contrato anterior.
Lucro antes do resultado financeiro
Pelas razões acima expostas, o lucro antes do resultado financeiro aumentou 11,3% ou R$49,6 milhões,
passando de R$439,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$489
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Despesas financeiras líquidas
Nossas despesas financeiras aumentaram 5,9% ou R$8,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, passando de R$139,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016 para R$148 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Pelas razões acima expostas, nosso lucro antes do imposto de renda e da contribuição social aument ou
13,8% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, passando de R$299,6 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 para R$341 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017.
Imposto de renda e contribuição social
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A despesa com imposto de renda e contribuição social aumentou 2,4% no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017, passando de R$100,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016 para R$102,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esse aument o
ocorreu principalmente em decorrência do aumento do lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social no período.
Prejuízo operações descontinuadas
O prejuízo referente às lojas do Rio de Janeiro adquiridas em outubro de 2016, e classificadas como
operações descontinuadas em nossas demonstrações financeiras, apresentaram uma diminuição de 53,5%
ou de 1,2 milhão em dezembro de 2017, passando de R$2,2 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2016, para R$1 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.Ess a
diminuição se deu principalmente em decorrência da venda de 18 das 22 lojas adquiridas.
Lucro líquido do exercício
Pelas razões acima expostas, nosso lucro líquido consolidado aumentou 20,4% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, passando de R$197,2 milhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2016 para R$237,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
Como percentual da receita líquida de vendas, o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017 representou 20,0%, um aumento de 1,5 pontos percentuais em relação ao exercício
anterior.
O nosso lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi impactado por itens que
entendemos como não recorrentes, ou que não afetaram a nossa geração de caixa, conforme listados
abaixo:
•

Despesas com pagamentos baseados em ações e bônus de retenção e contratação no montante de R$32, 4
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e no montante de R$12,4 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

•

Efeitos tributários sobre os montantes descritos acima, exceto quanto as despesas com pagament os
baseados em ações.
Principais alterações nas contas patrimoniais
Balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2018 comparado com o balanço patrimonial
consolidado em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado).
Em 31 de dezembro de

Balanço Patrim onial Consolidado

2017
(reapresentado)

AV%

2018

AV%

2017/2018
Var (%)

(em milhões de R$)
Ativo
Ativo Circulante

3.701,3

74,6%

4.633,1

75,1%

25,1%

332,0

6,9%

346,1

5,6%

4,1%

1,4

0,0%

30,4

0,5%

2.090,6%

2.375,7

47,8%

3.015,1

48,9%

26,9%

Adiantamentos a fornecedores

591,0

11,9%

713,2

11,6%

20,7%

Despesas pagas antecipadamente

310,5

6,2%

352,2

5,7%

13,5%

Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos derivativos
Contas a receber
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Em 31 de dezembro de

Balanço Patrim onial Consolidado
Impostos a recuperar

2017
(reapresentado)

AV%

2018

AV%

2017/2018
Var (%)

76,8

1,6%

148,2

2,4%

93,0%

0,4

0,0%

-

0,0%

-100,0%

13,0

0,3%

27,7

0,5%

112,3%

1,0

0,0%

0,0

0,0%

-100,0%

1.260,6

25,4%

1.536,1

24,9%

21,9%

Contas a receber – partes relacionadas

1,9

0,0%

10

0,2%

421,6%

Despesas antecipadas

0,2

0,0%

0,3

0,0%

60,0%

192,2

3,9%

293

4,8%

52,3%

Ativo Imobilizado

28,3

0,6%

37,9

0,6%

34,2%

Depósitos Judiciais

42,1

0,9%

84,7

1,4%

101,3%

0

0,0%

0,8

0,0%

100,0%

981,8

19,8%

973,3

20,4%

69,7%

14,0

0,2%

56,1

1,2%

104,7%

4.961,9

100%

6.169,2

100%

24,3%

2.999,1

60,5%

3.659,9

59,3%

24,58%

94,6

1,9%

553,5

9,0%

485,2%

154,2

3,1%

57

1,0%

-63,0%

14,1

0,3%

11,0

0,2%

-22,1%

632,5

12,8%

618,3

10,0%

-2,3%

2,7

0,1%

1,8

0,0%

-33,9%

1,1%

-23,3%

Contas a receber – partes relacionadas
Outras contas a receber
Ativos de operações descontinuadas

Não circulante

Impostos diferidos

Investimentos
Ativo Intangível
Outras contas a receber

Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Instrumentos derivativos
Fornecedores
Contas a pagar – partes relacionadas
Contas a pagar aquisição investida – partes
relacionadas
Vendas antecipadas de pacotes turísticos

90,8

1,8%

70,0

1.700,8

34,2%

1.924,8

31,2%

13,2%

Salários e encargos sociais

77,9

1,6%

93,2

1,5%

19,7%

IR/CS corrente

78,5

1,6%

126,3

2,0%

60,1%

Impostos e contribuições a pagar

34,4

0,7%

37,5

0,6%

9,2%

Dividendos a pagar

12,2

0,3%

3,9

0,1%

-68,6%

4,1

0,1%

4,2

0,1%

2,2%

Contas a pagar aquisição de controlada
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Em 31 de dezembro de

Balanço Patrim onial Consolidado

2017
(reapresentado)

AV%

2018

AV%

2017/2018
Var (%)

Contas a pagar terceiros e outras

102,3

2,1%

158,8

2,6%

55,2%

0,1

0,1%

0

0,0%

-100,0%

1.168,2

23,6%

1.394,3

22,6%

19,4%

Empréstimos e financiamentos

13,7

0,3%

4,1

0,1%

-70,2%

Debêntures

648,8

13,1%

798,9

12,9%

23,1%

2,0%

48,4%

6,0%

1,9%

Passivo de operações descontinuadas

Não circulante

Contas a pagar aquisição investida – partes
relacionadas

82,0

Provisão para
administrativas

363,7

demandas

judiciais

IR/CS Diferido

e

0

1,7%

7,3%

0,0%

121,6

370,8

25,9

100%

0,5%

Contas a pagar aquisição de controlada

58,0

1,2%

59,0

0,1%

1,7%

Contas a pagar terceiros e outros

1,9

0,0%

14,0

0,2%

622,2%

794,2

16,0%

1.088,0

17,7%

37,0%

486,4

9,8%

533,4

8,7%

9,7%

Reservas de Capital

(144,8)

-3,0%

(24,3)

-0,3%

-83,2%

Reservas de Lucros

450,1

9,1%

656,2

10,6%

45,8%

2,3

0,1%

-77.664

-1,3%

-3.505,0%

0,4

0,0%

27,2

0,5%

6.159,8%

100,0%

6.169,2

100,0%

24,3%

Patrim ônio líquido
Capital social

Outros resultados abrangentes

Participação dos acionistas não controladores

Total do passivo e patrimônio líquido

4.961,9

Ativo Circulante
O ativo circulante era de R$4.633,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 em comparação a um saldo de
R$3.701,3 milhões em 31 de dezembro de 2017, o que representou um aumento de 25,2%, ou R$931, 8
milhões. Como percentual do total do ativo, o ativo circulante representava 74,6% em 31 de dezembro de
2018, e 75,1% em 31 de dezembro de 2017. Esse crescimento em valores absolutos ocorreu principalment e
em virtude das aquisições realizadas pela companhia.
Ativo Não Circulante
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O ativo não circulante era de R$1.536,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 e de R$1.260,6 milhões em
31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 21,8%, ou R$275,5 milhões. Como percentual do
total do ativo, o ativo não circulante passou para 25,4% em 31 de dezembro de 2018 em comparação a um
percentual de 24,9% em 31 de dezembro de 2017. Esse crescimento ocorreu principalmente em virtude das
aquisições realizadas pela companhia.
Passivo Circulante
O passivo circulante era de R$3.659,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 em comparação a um saldo de
R$2.999,1 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de 22,0%, ou R$660,8 milhões.
Esse crescimento ocorreu principalmente em virtude das aquisições realizadas pela companhia e captação
de novos empréstimos. Como percentual do total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulant e
representou 59,3% em 31 de dezembro de 2018 e 60,4% em 31 de dezembro de 2017.
Passivo Não Circulante
O passivo não circulante era de R$1.394,3 milhões em 31 de dezembro de 2018 em comparação ao saldo
de R$1.168,2 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento de R$226,1 milhões. Esse
crescimento ocorreu principalmente em virtude das aquisições realizadas pela companhia e ao lançament o
de debêntures. Como percentual do total do passivo e patrimônio líquido, o passivo não circulante passou
para 23,6% em 31 de dezembro de 2018 em comparação a um perc entual de 22,6% observado em 31 de
dezembro de 2017.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido era de R$1.087,9 milhões em 31 de dezembro de 2018 (sendo que, deste montante,
R$27,1 milhão refere-se à participação de acionistas não controladores ), em comparação a um saldo de
R$794,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 (sendo que, deste montante, R$0,4 milhões refere-se à
participação de acionistas não controladores), representando um aumento de 40,3%, ou R$320,4 milhões.
Como percentual do total do passivo e patrimônio líquido, o patrimônio líquido passou para 18,1% em 31 de
dezembro de 2018 em comparação a um percentual de 16,6% observado em 31 de dezembro de 2017.

Balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2017 comparado com o balanço patrimonial
consolidado em 31 de dezembro de 2016.
Em 31 de dezembro de

Balanço Patrim onial Consolidado

2017

AV%

2016

AV%

2017/2016
Var (%)

(em milhões de R$)
Ativo
Ativo Circulante

2.639,0

79,3%

3.632,8

76,0%

38,2%

55,5

1,7%

332,0

6,9%

498,2%

-

-

1,4

0,0%

100,0%

1.745,6

52,4%

2.375,7

49,7%

36,1%

Contas a receber

538,2

16,2%

591,0

12,4%

9,8%

Adiantamentos a fornecedores

263,1

7,9%

310,5

6,5%

18,0%

-

-

8,2

0,2%

100,0%

Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos derivativos

Despesas pagas antecipadamente

PÁGINA: 196 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Em 31 de dezembro de

Balanço Patrim onial Consolidado
Contas a receber – aquisição investida

2017

AV%

2016

AV%

2017/2016
Var (%)

3,4

0,1%

-

2.639,0

79,3%

3.632,8

76,0%

38,2%

21,2

0,6%

13,0

0,3%

-38,7%

12,0

0,4%

1,0

0,0%

-100,0%

689,4

20,7%

1.145,6

24,0

66,2%

0,2

0,01%

1,9

0,0%

850,0%

-

-

0,2

0,0%

100,0%

Impostos diferidos

68,6

¨2,1%

85,8

1,8%

25,1%

Ativo Imobilizado

19,7

0,6%

28,3

0,6%

43,7%

573,5

17,2%

973,3

20,4%

69,7%

27,4

0,8%

56,1

1,2%

104,7%

3.328,4

100%

4.778,4

100%

43,6%

2.347,9

70,5%

2.930,6

61,3%

24,58%

216,1

6,5%

94,6

2,0%

-56,2%

-

-

154,2

3,2%

100,0%

35,3

1,1%

14,1

0,3%

-60,1%

539,7

16,2%

632,5

13,2%

17,2%

3,8

0,1%

2,7

0,1%

-28,9%

36,1

1,1%

90,8

1,9%

151,5%

1.345,0

40,4%

1.700,8

35,6%

26,5%

Salários e encargos sociais

64,2

1,9%

77,9

1,6%

21,3%

Impostos e contribuições a pagar

22,6

0,7%

44,3

0,9%

96,0%

Dividendos a pagar

40,0

1,2%

12,2

0,3%

-69,5%

3,5

0,1%

4,1

0,1%

17,1%

Contas a pagar terceiros e outras

27,4

0,8%

102,3

2,1%

273,4%

Passivo de operações descontinuadas

14,2

0,4%

0,1

0,1%

-99,3%

Contas a receber – partes relacionadas
Outras contas a receber

Ativos de operações descontinuadas

Não circulante
Contas a receber – partes relacionadas
Despesas antecipadas

Ativo Intangível
Outras contas a receber

Total do ativo

-100,0%

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Instrumentos derivativos
Fornecedores
Contas a pagar – partes relacionadas
Contas a pagar aquisição investida – partes
relacionadas
Vendas antecipadas de pacotes turísticos

Contas a pagar aquisição de controlada
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Em 31 de dezembro de

Balanço Patrim onial Consolidado

2017

Passivo de operações descontinuadas

AV%

2016

2017/2016
Var (%)

AV%

-

-

14,2

0,4

100,0%

317,9

11,2%

263,2

7,9%

-17,2%

76,9

2,3%

13,7

0,3%

-82,2%

-

-

648,8

13,6%

100,0%

Contas a pagar aquisição investida – partes
relacionadas

93,8

2,8%

280,2

5,9%

198,7%

Provisão para
administrativas

39,5

1,2%

50,5

1,1%

27,8%

52,9

1,6%

58,0

1,2%

9,6%

0,1

0,0%

1,9

0,0%

1800,0%

661,3

23,2%

717,2

21,6%

8,5%

281,6

8,5%

486,4

10,2%

72,7%

Reservas de Capital

70,4

2,1%

(144,8)

-3,0%

-305,7%

Reservas de Lucros

279,4

8,4%

450,1

9,4%

61,1%

(4,7)

-0,1%

2,6

0,1%

-155,3%

90,5

2,7%

0,4

0,0%

-99,6%

3.328,4

100,0%

4.778,4

100,0%

43,6%

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures

demandas

judiciais

Contas a pagar aquisição de controlada
Contas a pagar terceiros e outros

Patrim ônio líquido
Capital social

Outros resultados abrangentes

Participação dos acionistas não controladores

Total do passivo e patrimônio líquido

e

Ativo Circulante
O ativo circulante era de R$3.632,8 milhões em 31 de dezembro de 2017 em comparação a um saldo de
R$2.639,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, o que representou um aumento de 37,7%, ou R$993, 8
milhões. Como percentual do total do ativo, o ativo circulante representava 76,0% em 31 de dezembro de
2017, e 79,3% em 31 de dezembro de 2016. Esse crescimento em valores absolutos de R$ 993,8 milhões
ocorreu principalmente em virtude das aquisições realizadas pela companhia.
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante era de R$1.145,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 e de R$689,4 milhões em 31
de dezembro de 2016, representando um aumento de 66,2%, ou R$456,2 milhões. Como percentual do
total do ativo, o ativo não circulante passou para 24,0% em 31 de dezembro de 2017 em comparação a um
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percentual de 20,7% em 31 de dezembro de 2016. Esse crescimento em valores absolutos de R$ 456, 2
milhões ocorreu principalmente em virtude das aquisições realizadas pela companhia.
Passivo Circulante
O passivo circulante era de R$2.930,5 milhões em 31 de dezembro de 2017 em comparação a um saldo de
R$2.347,9 milhões em 31 de dezembro de 2016, representando um aumento de 24,8%, ou R$582,6 milhões.
Como percentual do total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante representou 61,3% em 31 de
dezembro de 2017 e 70,5% em 31 de dezembro de 2016. Esse crescimento em valores absolutos de R$
456,2 milhões ocorreu principalmente em virtude das aquisições realizadas pela companhia e ao lançament o
de debêntures.
Passivo Não Circulante
O passivo não circulante era de R$1.053,1 milhões em 31 de dezembro de 2017 em comparação ao saldo
de R$263,2 milhões em 31 de dezembro de 2016, representando um aumento de R$789,9 milhões. Como
percentual do total do passivo e patrimônio líquido, o passivo não circulante passou para 22,9% em 31 de
dezembro de 2017 em comparação a um percentual de 7,9% observado em 31 de dezembro de 2016. Esse
crescimento em valores absolutos de R$ 789,9 milhões ocorreu principalmente em virtude das aquisições
realizadas pela companhia e ao lançamento de debêntures.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido era de R$794,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 (sendo que, deste montante,
R$0,4 milhão refere-se à participação de acionistas não controladores), em comparação a um saldo de
R$717,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 (sendo que, deste montante, R$90,5 milhões refere-se à
participação de acionistas não controladores), representando um aumento de 10,8%, ou R$77,5 milhões.
Como percentual do total do passivo e patrimônio líquido, o patrimônio líquido passou para 16,6% em 31 de
dezembro de 2017 em comparação a um percentual de 21,6% observado em 31 de dezembro de 2016.
Fluxos de Caixa
Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa para os exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2018 e 2017.
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Exercício social findo em 31 de dezembro de
Fluxos de caixa consolidado

2018

2017
(em milhões de R$)

Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades operacionais

(48,0)

50,6

(199,4)

(124,3)

251,0

339,2

Efeito do hedge do fluxo de caixa

10,6

11,0

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos

14,2

276,5

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

332,0

55,5

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

346,2

332,0

Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimentos

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Atividades Operacionais
O caixa líquido aplicado nas atividades operacionais foi de R$48,0 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 comparado ao caixa líquido gerado de R$50,6 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, representando um aumento na aplicação de caixa de R$98,6 milhões.
Atividades de Investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$199,4 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 comparado a um caixa líquido aplicado de R$124,3 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, representando um aumento na aplicação de caixa de R$75, 1
milhões. Este crescimento em valores absolutos ocorreu principalmente em virtude dos pagament os
remanescentes das aquisições de participações em controladas, ocorridas no exercício social e
investimentos e softwares e sistemas.
Atividades de Financiamento
O caixa líquido gerado nas atividades de financiamento foi de R$251,0 milhões no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2018 comparado a R$ 339,3 milhões em 31 de dezembro de 2017, representando um
aumento de caixa aplicado nas atividades de financiamento no montante de R$88,3 milhões. Este
crescimento em valores absolutos ocorreu principalmente em virtude do mix entre a captação e liquidaç ão
de empréstimos e debentures no período.

Fluxos de Caixa
Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa para os exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2017 e 2016.
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Exercício social findo em 31 de dezembro de
Fluxos de caixa consolidado

2017

2016
(em milhões de R$)

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais

50,6

160,0

(124,3)

(93,2)

339,2

(48,2)

11,0

(11,8)

276,5

6,8

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

55,5

48,7

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

332,0

55,5

Fluxos de caixa aplicado pelas atividades de investimentos

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Efeito do hedge do fluxo de caixa

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos

Atividades Operacionais
O caixa líquido gerado nas atividades operacionais foi de R$50,6 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 comparado ao caixa líquido gerado de R$160,0 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2016, representando uma diminuição na geração de caixa de R$109,4 milhões.
Atividades de Investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$124,3 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017 comparado a um caixa líquido aplicado de R$93,2 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016, representando um aumento na aplicação de caixa de R$31, 1
milhões. Este crescimento em valores absolutos ocorreu principalmente em virtude dos pagament os
remanescentes das aquisições de participações em controladas, ocorridas no exercício social.
Atividades de Financiamento
O caixa líquido gerado nas atividades de financiamento foi de R$339,3 milhões no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017 comparado a R$ -48,2 milhões em 31 de dezembro de 2016, representando um
aumento de caixa aplicado nas atividades de financiamento no montante de R$387,4 milhões. Este
crescimento em valores absolutos ocorreu principalmente em virtude da emissão de debêntures ,
compensado pela liquidação de empréstimos e pelo pagamento da parcela à vista da participação
remanescente das subsidiárias READ e Reserva Fácil (49%).
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10.2

Resultado operacional e financeiro

(a)

resultados das operações da Companhia, em especial:
(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Os Diretores da Companhia entendem que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018,
de 2017 e de 2016, nossa receita foi gerada principalmente a partir da intermediação de serviços turísticos.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os Diretores consideram que os fatores que afetaram de forma relevante os resultados operacionais da
Companhia podem ser assim resumidos:
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2018: Apuramos um lucro líquido consolidado de R$264,5
milhões. O principal fator que afetou materialmente este resultado foi a receita oriunda de todas as nossas
linhas de negócio e a consolidação dos resultados das empresas investidas.
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2017: Apuramos um lucro líquido consolidado de R$237,4
milhões. O principal fator que afetou materialmente este resultado foi a receita oriunda de todas as nossas
linhas de negócio e a consolidação dos resultados das empresas investidas.
Exercício social findo em 31 de dezembro de 2016: Apuramos um lucro líquido consolidado de R$197,2
milhões. O principal fator que afetou materialmente este resultado foi a receita oriunda de todas as nossas
linhas de negócio e a consolidação dos resultados das empresas investidas.

(b)

variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços; e

Os negócios sociais são afetados diretamente pelas condições macroeconômicas do Brasil, uma vez que o
consumo dos produtos e serviços oferecidos pela Companhia está diretamente atrelado à renda disponível e
crédito da população brasileira, em especial, a classe média. Alterações no crescimento econômico, na taxa
de juros, taxa de desemprego e níveis gerais de preços poderão reduzir a disponibilidade de crédito, a renda
e o poder de compra dos consumidores, impactando a demanda pelos produtos da Companhia.
Nesse sentido, a variação dos preços de nossos produtos e serviços pode ser impactada positiva ou
negativamente em virtude de mudanças nas taxas/comissões praticadas pelos principais fornecedores e/ou
parceiros.
A Companhia possui relacionamentos estratégicos com as principais redes de hotéis, companhias aéreas e
operadoras de cruzeiros marítimos com as quais consegue negociar preços atrativos em decorrência do
volume da Companhia.

(c)

impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da
taxa de juros no nosso resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando
relevante.

Apesar de pequenas variações na inflação serem repassadas sem impacto na demanda por produtos e
serviços intermediados, a administração da Companhia acredita que um aumento significativo na taxa de
inflação pode afetar adversamente os negócios da Companhia na medida em que o poder de consumo e o
nível de confiança do consumidor sejam da mesma forma impactados. No mesmo sentido, a taxa de juros da
economia brasileira tem uma elevada influência nos resultados da Companhia, de sorte que um aumento
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significativo na taxa de juros pode diminuir a disponibilidade de crédito ao consumidor afetando a demanda
por produtos e serviços e, consequentemente, as receitas de intermediação de vendas.
Outrossim, acreditamos que a desvalorização ou valorização do Real frente ao Dólar exerce e poderá
continuar exercendo efeitos sobre o resultado das operações da Companhia. Muitos produtos e serviços
intermediados são diretamente impactados com a valorização/desvalorização do Dólar frente ao Real, como
é o caso de pacotes turísticos internacionais e cruzeiros marítimos.
Além disso, os preços do petróleo possuem relevância estratégica para os parceiros de transporte aéreo, uma
vez que o possível aumento do preço do petróleo como consequência de conflitos geopolíticos e/ou problemas
na oferta e demanda podem acarretar em aumentos expressivos das tarifas aéreas. Esse cenário levaria a
Companhia a repassar o reajuste de preço aos clientes, impactando a demanda por produtos e serviços
oferecidos.
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10.3

Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou

se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados:

(a)

da introdução ou alienação de segmento operacional

Com as aquisições de participações societárias durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018,
a Companhia expandiu seu campo atuação e passou apresentar três novas unidades geradoras de caixa:
Avantrip, Biblos e Ola. As novas aquisições representam oportunidade de crescimento e geração de valor
alinhada com a estratégia de expansão internacional, a despeito da volatilidade recente da economia
argentina, fato que foi contemplado nos termos das duas transações. Além disso, o fluxo de turismo entre
Brasil e Argentina que por si só representa uma grande oportunidade de sinergia.
(b)

da constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em 11 de dezembro de 2018, através de sua subsidiária 100% controlada na Argentina, CVC Turismo S.A.U.,
concluiu-se o processo de aquisição da participação acionária representativa de 60% (sessenta por cento) do
capital social da Ola S.A. O preço base estimado de aquisição de 60% da Companhia é de US$ 19,2 milhões
(R$ 74.456), deste montante US$ 3 milhões (R$11.651) foram pagos aos antigos controladores, US$ 1 milhão
(R$ 3.875) será pago aos antigos controladores em janeiro de 2019, US$ 3,5 milhões (R$13.595) foram pagos
mediante aporte, pela Companhia, no capital social da empresa adquirida (cash-in). Está previsto o
pagamento de um preço adicional (“Parcela Contingente”) de até US$ 7,2 milhões (R$27.898) que será pago
conforme atingimento de metas e performance, mais parcela contingente “escrow” aos minoristas de até US$
4,5 milhões (R$ 17.437). Os pagamentos destes montantes estão vinculados ao atingimento de metas de
performance durante os anos de 2019, 2020 e 2021.
Em 4 de setembro de 2018, conforme divulgado em fato relevante, foi assinado entre a Companhia por meio
de sua subsidiária 100% controlada na Argentina, CVC Turismo S.A.U. e a BIBLOS AMERICA LLC (“Bibam”),
o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato Biblos”) para aquisição de participação
acionária correspondente a 60,06% do capital social da Servicios de Viajes Y Turismo Biblos S.A (“Biblos”), e
60,06% do capital social da Avantrip.com SRL (“Avantrip”).
Nos termos do Contrato Biblos, a CVC Turismo S.A.U. adquiriu o controle acionário na Avantrip, em
contrapartida ao pagamento de valor correspondente a aproximadamente US$ 3.596 milhões (R$14.655),
deste montante US$ 596 milhões (R$2.457) foram pagos aos antigos controladores (“Bibam”) e US$ 3 milhões
(R$12.198) foram pagos mediante aporte, pela Companhia, no capital social da empresa adquirida (cash-in).
Nos termos do Contrato Biblos, a CVC Turismo S.A.U. adquiriu o controle acionário na Biblos em contrapartida
ao pagamento de valor correspondente a aproximadamente US$ 1,780 milhões (R$ 7.349); deste montante
US$ 280 milhões (R$1.157) foram pagos aos antigos controladores (“Bibam”) e US$ 1.500 milhões (R$6.192)
foram pagos mediante aporte, pela Companhia, no capital social da empresa adquirida (cash-in).
O contrato Biblos não oferece termos de contraprestação de pagamentos de parcela contingente (“earn-out”).
(c)

dos eventos ou operações não usuais

Os Diretores informam que não houve, durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, quaisquer
eventos ou operações não usuais com relação à Companhia ou às suas atividades que tenham causado
efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da Companhia, exceto pelas aquisições das
investidas Avantrip, Biblos e Ola, já mencionadas anteriormente.
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10.4 Os diretores devem comentar:

(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

O Grupo adotou inicialmente o CPC 47 / IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes e o CPC 48 /IFRS 9
Instrumentos Financeiros a partir de 1 de janeiro de 2018.
O CPC 47 / IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a receita
é reconhecida. Substitui o CPC 30 / IAS 18 Receitas, o CPC 17 / IAS 11 Contratos de Construção e
interpretações relacionadas.
O Grupo adotou o CPC 47 / IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com
efeito de adoção inicial da norma reconhecida na data da aplicação inicial (ou seja, 1º de janeiro de 2018).
Consequentemente, a informação apresentada para 2017 não foi reapresentada e, desta forma, foi
apresentada conforme reportado anteriormente de acordo com o CPC 30 / IAS 18, CPC 17 / IAS 11 e
interpretações relacionadas.
No processo de adoção da norma, o Grupo avaliou sua responsabilidade no fornecimento de bens e/ou
serviços no momento da entrega de seu produto denominado de forma agregada (pacotes turísticos), que
compreende venda de serviços turísticos, incluindo passagens aéreas, transporte terrestre, reservas de
hotéis, intercâmbio cultural e profissional e comercialização de cruzeiros marítimos, assim como também para
o produto denominado (fretamento marítimo) que compreende a comercialização de cabines exclusivas de
um navio para clientes residentes no Brasil.
O CPC 48 / IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 / IAS 39 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas categorias do CPC 38
/ IAS 39 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para
venda.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

O resultado dessa avaliação para o produto denominado (fretamento marítimo), o Grupo obtém o controle
dos bens e serviços de outra parte antes de transferir o controle para o cliente; portanto, a sua obrigação de
desempenho é fornecer os próprios bens ou serviços. Nesse sentido, o Grupo foi classificado na função de
principal na operação e, na execução de sua obrigação de desempenho, passou a reconhecer o valor bruto
das vendas das cabines e seus respectivos custos dos serviços prestados em linhas segregadas nas
demonstrações de resultados, com efeito na receita líquida de vendas. O impacto da adoção no Grupo para
o período de 2018 foi de R$7.200. Para tais operações denominadas de forma agregada (pacotes turísticos),
o Grupo continua classificado como agente na execução de sua obrigação de desempenho e que na função
de agente, reconhece a receita de intermediação da transação correspondente à diferença entre o valor
recebido do cliente e os repasses efetuados aos terceiros, prestadores dos serviços turísticos, portanto não
houve impactos sobre os registros e demonstrações desse Grupo.
Antes da adoção do IFRS 15, o montante do passivo de restituição ao cliente era reconhecido no momento
em que a companhia aérea confirmava a devolução e restituía a Companhia. Com a adoção do IFRS 15, a
Companhia passou a reconhecer o passivo de restituição com base na estimativa de devoluções ao cliente
no momento da intermediação da prestação de serviços, cujo efeito em suas demonstrações não é material.
A administração efetuou análise dos impactos provindos da adoção do CPC 48 / IFRS 9 para as práticas de
contas a receber por financiamento próprio, que correspondem às vendas através de mesa própria
disponibilizado aos clientes, assim como para as práticas de contas a receber a prazo com cartões de crédito
e também para contas a receber de títulos que referem-se a venda de recebíveis a prazo para instituições
financeiras que estruturam e negociam serviços financeiros aos clientes do grupo. O diagnóstico realizado
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pela administração, à luz da adoção do CPC 48 / IFRS 9, não apresentou efeito material sobre seus ativos
financeiros.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas e ênfases no relatório dos auditores independentes com relação às demonstrações
financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, de 2017
e de 2016.
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10.5

Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,

explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos
subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos
fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de
conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de
recuperação de ativos e instrumentos financeiros
Os Diretores da Companhia esclarecem que as políticas contábeis consideradas críticas foram selecionadas
com base na relevância que poderiam causar nas demonstrações financeiras da Companhia e encontram-se
descritas abaixo.
Na aplicação das políticas contábeis da Companhia, adotamos premissas e variáveis provenientes de
experiências prévias e diversos outros fatores subjetivos considerados razoáveis e relevantes. Em
decorrência disso, a elaboração das demonstrações financeiras e informações trimestrais individuais e
consolidadas inclui julgamentos e estimativas, dentre outras, referentes à perda por redução ao valor
recuperável de ativos não financeiros, transações com pagamentos baseados em ações, impostos, valor justo
de instrumentos financeiros e provisões para demandas judiciais e administrativas. Os resultados reais desses
valores contábeis podem diferir dessas estimativas, portanto, para melhor adequarmos a nossa realidade ao
disposto acima, revisamos nossas premissas continuamente e os possíveis efeitos decorrentes destas
revisões são reconhecidos no exercício ou período em que as estimativas são revistas.
De modo a proporcionar um melhor entendimento de como a Companhia forma seus julgamentos sobre
eventos futuros, inclusive quanto a variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, sumarizamos as
principais políticas contábeis críticas envolvendo esses julgamentos da administração, incluindo as premissas
e as variáveis nas quais se baseiam essas políticas:
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora
de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor
em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de
transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o
ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa
derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais
a Companhia ainda não tenha se comprometido com investimentos futuros significativos que melhorarão a
base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
Transações com pagamentos baseados em ações
A estimativa do valor justo dos pagamentos com base em ações requer a determinação do modelo de
avaliação mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e
condições da concessão. Isso requer também a determinação dos dados mais adequados para o modelo de
avaliação, incluindo a vida esperada da opção, volatilidade, taxa de juros e rendimento de dividendos e
premissas correspondentes.
Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de normas tributárias complexas e ao valor e época de
resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem como a natureza
de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais
e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, podem exigir ajustes futuros na receita e
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despesa de impostos já registrada. Efetuamos a constituição de provisões, com base em estimativas cabíveis,
para prováveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais a que a Companhia está sujeita.
O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e
interpretações divergentes das normas tributárias pela entidade tributável e pela autoridade fiscal
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos,
dependendo das condições vigentes nos locais em que a Companhia atua.
Adicionalmente, um julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do imposto
diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e do nível dos lucros tributáveis no
futuro.
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser
obtido de mercados ativos, utilizamos técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado.
Quando possível, os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado. No entanto,
quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O
nosso julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco
de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores podem afetar substancialmente o valor
justo apresentado dos instrumentos financeiros.
Provisões para demandas judiciais e administrativas
A avaliação da probabilidade de perda nessas demandas judiciais e administrativas inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência predominante e recente e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. Com base nesta avaliação, nós
reconhecemos provisões para demandas judiciais e administrativas, e estas provisões são revisadas e
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou
decisões de tribunais.
A Companhia e suas subsidiárias utilizam as estimativas contábeis acima por considera-las as mais
adequadas ao seu modelo de negócios, previstas em normas contábeis em vigor, e por entender que
representam a melhor estimativa de fidedignidade na sua posição patrimonial e performance de suas
operações.
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10.6

Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações

financeiras do emissor, indicando:

(a)

os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no
seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável, tendo em vista a entrada do IFRS 16 Arrendamentos a partir do exercício iniciado em 1º de
janeiro de 2019. Neste exercício a Companhia reconhece uma dívida de compromissos com arrendamento a
valor presente contra um intangível de direito de uso, sendo que a amortização desse intangível afeta a linha
de amortização no resultado da Companhia e o efeito da passagem do tempo sobre o reconhecimento da
dívida de compromisso com arrendamento gera uma despesa financeira.
(ii)

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais
mantenha riscos e responsabilidades que não estejam registradas no seu balanço patrimonial.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui contratos de futura compra e venda de produtos
ou serviços que não estejam registrados no seu balanço patrimonial.
(iv)

contratos de construção não terminados

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui contratos de construção não terminada que que
não estejam registrados no seu balanço patrimonial.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui contratos de recebimentos futuros de
financiamentos que não estejam registrados no seu balanço patrimonial.

(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável, tendo em vista que, além daqueles descritos no subitem “a” acima, não há outros itens não
evidenciados no balanço patrimonial da Companhia.
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10.7

Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados

no item 10.6, os diretores devem comentar:

(a)

Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da
Companhia

(b)

natureza e o propósito da operação

(c)

natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia
em decorrência da operação

Não aplicável, tendo em vista a entrada do IFRS 16 - Arrendamentos a partir do exercício iniciado em 1º de
janeiro de 2019.
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10.8 Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor,
explorando especificamente os seguintes tópicos:
(a)

investimentos, incluindo:

(i)
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
Para o exercício social de 2019, a administração da Companhia apresentou orçamento de capital cujos
investimentos totalizam R$ 192.572.549,36 (Cento e noventa e dois milhões, quinhentos e setenta e dois
mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos).
Desse total, destaca-se que há previsão de investimentos em diversos projetos que compreendem as
áreas de negócio e de apoio ao negócio da Companhia, tendo os investimentos de capital sido alocados
da seguinte forma.
Despesas de capital (Capex)
Futuras aquisições de controle acionário

R$ 130.500.000,00
R$ 62.072.549,36

O orçamento de capital proposto pela Companhia tem duração prevista até o encerramento do exercício
social de 2019.
(ii)

fontes de financiamento dos investimentos

Nossos investimentos serão suportados com os lucros retidos na reserva de retenção de lucros e qualquer
diferença identificada com recursos próprios da Companhia resultantes da geração de caixa das nossas
atividades operacionais, bem como com capital de terceiros, quando necessário.

(iii)

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não temos desinvestimentos relevantes em andamento ou previsão de realizá-los.
(b)

desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente nossa capacidade produtiva

Em 14 de agosto de 2018, após apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração, a Companhia
celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”) de
100% (cem por cento) do capital social da Esferatur Passagens e Turismo S.A. (“Esferatur”). A conclusão
dessa operação estava pendente da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE), que o fez, sem restrições, na data de 1º de fevereiro de 2019, na forma da Lei 12.529 de 30 de
novembro de 2011.
O valor estimado pela transferência da titularidade das ações de emissão da Esferatur Passagens e Turismo
S.A é de aproximadamente R$ 245 milhões, sujeito a ajustes com base na variação do caixa líquido mínimo
e do capital de giro da Esferatur.
O preço base para a aquisição será pago aos vendedores da seguinte forma: a) 70% (setenta por cento)
na data do fechamento da operação, sendo ao menos 20% (vinte por cento) a ser pago em moeda corrente
nacional e até 50% (cinquenta por cento) mediante entrega de ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissão da Companhia; e b) 30% (trinta por cento) em 5 (cinco) parcelas anuais
iguais, a serem corrigidas pelo CDI desde a data do fechamento da operação até o efetivo pagamento de
cada uma das parcelas, em moeda corrente e nacional.
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Além do preço base acima descrito, a Companhia assumirá, nos termos do Contrato de Compra e Venda,
a obrigação de pagar um preço variável futuro, calculado com base no alcance de metas do EBITDA (lucros
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da Esferatur referente aos exercícios 2018, 2019 e
2020, a ser pago aos vendedores em 3 (três) parcelas.
(i)

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não possuímos pesquisas em andamento já divulgadas.
(ii)

montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

Não possuímos gastos para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, pois os atos inerentes a essas
atividades já estão contemplados nas despesas gerais e administrativas.
(iii)

projetos em desenvolvimento já divulgados

Até a presente data, não divulgamos novos projetos em desenvolvimento.
(iv)

montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Ao longo do exercício de 2018, a Companhia e suas subsidiárias investiram R$ 114,4 milhões no
desenvolvimento de ferramentas de TI para sustentar e alavancar seus negócios.
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10.9

Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores que tenham influenciado de maneira relevante o desempenho operacional da
Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta Seção 10.

2400098v2 / 1191-20
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é
facultativa, desde que a companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas
anteriormente. Desta forma, a Companhia optou por não divulgar neste Formulário de
Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas
a ela ou às suas atividades e às de suas controladas.
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(a)
informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste
Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de
Referência
Não aplicável, uma vez que não divulgamos projeções.
(b)
quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões
que levaram a desvios nas projeções
Não aplicável, uma vez que não divulgamos projeções.
(c)
quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as
projeções permanecem válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e,
quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
Não aplicável, uma vez que não divulgamos projeções.
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12.1 Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e
regimento interno, identificando:
(i)

atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio

A administração da Companhia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria, regida pelo
disposto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e em nosso Estatuto
Social. O Conselho de Administração é composto por 7 (sete) membros efetivos, com mandato unificado de
2 (dois) anos, sendo admitida a reeleição, dos quais um membro deverá exercer o cargo de Presidente do
Conselho de Administração e outro membro deverá exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de
Administração. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o
que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo
Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros
independentes ser deliberada na assembleia geral que os eleger, sendo também considerado(s) como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei
das S.A., na hipótese de haver acionista controlador.
A Diretoria é composta por até 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, eleitos
e destituíveis pelo Conselho de Administração a qualquer tempo, com prazo de gestão unificado de 2 (dois)
anos, permitida a reeleição. A Diretoria será formada por 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro
e 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, e os demais, Diretores sem designação específica, sendo
permitida a cumulação de cargos por uma mesma pessoa, observado o disposto no Parágrafo 1º do Artigo
11 do Estatuto Social da Companhia.
O Conselho Fiscal da Companhia é composta por 3 (três) membros e igual número de suplentes, eleitos e
destituíveis pela assembleia geral de acionistas da Companhia, com as atribuições previstas na Lei das
Sociedades por Ações, notadamente em seu artigo 163.
O Estatuto Social da Companhia admite, ainda, a criação, pelo Conselho de Administração, de comitês de
assessoramento com vistas à observância de boas práticas de governança corporativa. A Companhia possui
atualmente 3 (três) comitês de assessoramento não estatutários, quais sejam: o Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas, o Comitê de Estratégia e Inovação, Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas e Comitê de
Gente, os quais reportam suas atividades diretamente ao Conselho de Administração.
Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas – Propõe à Diretoria Executiva, após sua análise e
consideração, a política de controle e gestão de riscos, que permita identificar categorias de risco que a
empresa enfrenta; a fixação do nível de risco aceitável, medidas de mitigação para os riscos identificados;
revisão do ambiente de controles internos e riscos inerentes ao negócio, definição dos sistemas de controle
e informação que serão usados para controlar e gerenciar os riscos citados.
Avalia junto à Diretoria Executiva se as condições de contratação junto a parte relacionada estão em
conformidade com o padrão de mercado de modo a preservar a independência da Companhia quanto à
escolha de seus parceiros de negócio, bem como quanto à definição dos termos do contrato;

Comitê de Estratégia e Inovação – Acompanha junto à Administração o cumprimento do Plano de Negócios
Anual da Companhia, sugerindo alterações, avaliando oportunidades potenciais de novos negócios e o
alcance dos objetivos gerais, bem como temas envolvendo tecnologia da informação.
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Comitê de Gente – Propõe à Administração a discussão de diversos temas envolvendo remuneração e
benefícios, como: (i) implementação e execução da Política de Remuneração; (ii) análise das diferentes
formas de remuneração fixa e variável; (iii) análise da Política de Remuneração frente aos padrões praticados
no mercado; (iv) análise da política de benefícios e programas especiais; (v) revisão anual da Política de
Remuneração

Conselho de Administração
Compete ao Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, Diretores da Companhia, fixando as atribuições dos membros da
Diretoria, observadas as disposições aplicáveis deste Estatuto;
(iii) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração pela Companhia, e praticar quaisquer
outros atos necessários ao exercício de suas funções;
(iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 132 da Lei das S.A., e, quando julgar
conveniente, a Assembleia Geral Extraordinária;
(v) manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras
do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária;
(vi) propor à deliberação da Assembleia Geral a destinação a ser dada ao lucro líquido de cada exercício;
(vii) constituir, instalar e dissolver comitês de assessoramento, elegendo e destituindo, a qualquer tempo, os
respectivos membros e estabelecendo os regimentos internos de funcionamento;
(viii) aprovar o orçamento anual preparado pela administração da Companhia (“Orçamento”) e variações
posteriores de valores acima de 5% (cinco por cento) do total de despesas e despesas de capital (“Capex”),
consideradas conjuntamente;
(ix) deliberar sobre qualquer transação envolvendo incorporação, incorporação de ações, fusão, aquisição
ou alienação de participação acionária ou controle de outras sociedades pela Companhia ou o
estabelecimento de joint ventures;
(x) deliberar acerca da outorga, dentro do limite do Capital Autorizado, e de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral, de opção de compra de ações, ações restritas ou opções de subscrição de ações a
administradores, executivos, empregados ou de sociedades sob seu controle direto ou indireto;
(xi) deliberar sobre a venda, aquisição, arrendamento ou outras operações envolvendo ativos fixos com valor
individual superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), exceto quando previsto no Orçamento;
(xii) deliberar sobre a contratação de dívida pela Companhia, em situações não abrangidas pelas regras
estabelecidas na Política Financeira da Companhia;
(xiii) deliberar sobre a prestação de garantias a serem concedidas pela Companhia e/ou por sociedades por
ela controladas, em favor de terceiros, em situações não abrangidas pelas regras estabelecidas na Política
Financeira da Companhia, sendo que garantias prestadas em favor de sociedades controladas pela
Companhia, independerão de autorização do Conselho de Administração;
(xiv) deliberar sobre empréstimos pela Companhia a terceiros, em situações não abrangidas pelas regras
estabelecidas na Política Financeira da Companhia;
(xv) deliberar sobre a emissão e condições relativas à emissão de notas promissórias para distribuição
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pública, commercial papers, bônus de subscrição e debêntures simples, não conversíveis em ações, sendo
que as debêntures poderão ser de quaisquer espécies e características e com quaisquer garantias;
(xvi) deliberar sobre a emissão e as condições relativas à emissão de debêntures conversíveis em ações e
debêntures permutáveis, de quaisquer espécies e características e com quaisquer garantias, desde que
respeitado o limite do Capital Autorizado;
(xvii) declarar dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre o capital, nos termos da Lei das
S.A. e deste Estatuto;
(xviii) deliberar sobre aumentos de capital mediante subscrição pública ou particular, inclusive mediante
capitalização de lucros ou reservas;
(xix) submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital em montante superior ao capital
autorizado, bem como de reforma do Estatuto;
(xx) definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação de empresas, para a preparação de laudo
de avaliação das ações da Companhia, nos casos previstos neste Estatuto Social;
(xxi) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer OPA que tenha por objeto as ações de
emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da OPA, no qual se manifestará, ao menos (i) sobre a conveniência e oportunidade da
OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos
potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) quanto aos planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii) a respeito de alternativas à aceitação da
OPA disponíveis no mercado;
(xxii) autorizar a negociação pela Companhia com suas próprias ações, incluindo a aquisição de ações de
emissão de sua própria emissão para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento, alienação ou
entrega aos beneficiários de plano de ações restritas, e a negociação, pela Companhia, com instrumentos
financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia, observadas as normas expedidas pela CVM
e demais disposições legais aplicáveis;
(xxiii) escolher e destituir auditores independentes, os quais deverão estar devidamente registrados na
Comissão de Valores Mobiliários;
(xxiv) dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as normas regimentais de seu
funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto, bem como aprovar o regimento interno dos
comitês de assessoramento ao Conselho de Administração que venham a ser criados;
(xxv)

deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria;

(xxvi) decidir sobre qualquer matéria ou assunto que por força de lei ou deste Estatuto não se encontre na
competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria.
O Conselho de Administração não possui regimento interno próprio, estando sujeito às disposições da Lei
das Sociedades por Ações, do estatuto social da Companhia, do Regulamento do Novo Mercado e demais
normas aplicáveis.
Diretoria
Além do disposto na legislação societária vigente, compete à diretoria a administração dos negócios sociais
em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os
quais seja por lei ou pelo Estatuto Social atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de
Administração. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar
todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a
orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a
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aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar
compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis,
prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim
como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e
aquelas estabelecidas no Estatuto Social.
A representação ativa e passiva da Companhia pela Diretoria deverá seguir as seguintes regras:
I.
Exceto disposição em contrário nos itens seguintes, a Companhia considerar-se-á obrigada quando
representada: (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um)
procurador com poderes especiais, devidamente constituído; (iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto, com
poderes especiais, devidamente constituídos; ou (iv)
por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com
poderes especiais, devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos, que não estarão sujeitos às
regras dos itens “I” ao “VII”:
(a) de representação da Companhia perante quaisquer órgãos públicos federais, estaduais e municipais,
entidades de classes, órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário em qualquer instância e Ministério
Público em qualquer esfera, nas Assembleias Gerais de Acionistas ou Reuniões de Sócios das sociedades
nas quais a Companhia participe, bem como nas Assembleias ou Reuniões de entidades de direito privado
nas quais a Companhia participe como patrocinadora, membro fundador ou simplesmente membro
participante;
(b) de endosso de cheques ou autorizações bancárias para depósito em contas bancárias da Companhia;
(c) de representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho; para matérias de admissão,
suspensão ou demissão de empregados; acordos trabalhistas e demais atos inerentes à condição de
preposto; e
(d) nas movimentações e transferências entre contas bancárias de mesma titularidade da Companhia e/ou
suas subsidiárias e empresas controladas.
II.

Quaisquer acordos, contratos, assunção de obrigações ou documentos, exceto os previstos nos parágrafos
2º, 3º, 4º e 5º abaixo, envolvendo, individualmente ou em uma série de transações da mesma natureza,
valores (i) de até 500.000,00 (quinhentos mil reais), poderão ser assinados pela(s) pessoa(s) prevista(s) no
Artigo 22; (ii) de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), deverão ser assinados por uma das pessoas previstas no Artigo 22, em conjunto com
um dos Diretores ou em conjunto com o Diretor Presidente; (iii) de R$ 1.500.000,01 (um milhão e quinhentos
mil reais e um centavo) a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), deverão ser assinados pelo Diretor
Financeiro em conjunto com outro Diretor ou em conjunto com o Diretor Presidente; e (iv) acima de R$
3.000.000,01 (três milhões de reais e um centavo), deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em conjunto
com o Diretor Presidente.

III.

Quaisquer pagamentos a serem realizados pela Companhia deverão ser aprovados, física ou
eletronicamente, envolvendo individualmente ou em uma série de transações relacionadas, no montante de
(a) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por duas das pessoas, em conjunto, previstas no Artigo 22, itens
(i), (ii) ou (iii); e (b) acima de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo) por um Diretor ou um
procurador com poderes especiais em conjunto com o Diretor Financeiro ou, no caso de ausência do Diretor
Financeiro, por um Diretor ou Procurador com poderes especiais em conjunto com outro Diretor ou o Diretor
Presidente.;
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IV.

Qualquer Contrato de Franquia ou de Master Franquia entre a Companhia e seus Franqueados, deverá ser
assinado por uma das pessoas previstas no Artigo 22, itens (i), (ii) ou (iii), em conjunto com (a) um dos
Diretores, (b) com o Diretor Presidente, ou (c) com um procurador que seja responsável pela rede de canais
de vendas, independentemente do valor das comissões ou remuneração.;

V.

Os contratos NDF e Swap ou quaisquer documentos relativos a operação de derivativos financeiros
individualmente considerados, envolvendo valores (i) de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) poderão
ser assinados pelas pessoas previstas no Artigo 22; (ii) de R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um centavo)
até R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) deverão ser assinados por uma das pessoas previstas
no Artigo 22 em conjunto com um procurador responsável pela(s) diretoria(s) não estatutária das áreas
financeira ou de controladoria da Companhia; (iii) de R$ 1.500.000,01 (um milhão e quinhentos mil reais e um
centavo) até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em
conjunto com outro Diretor ou em conjunto com o Diretor Presidente; e (iv) acima de R$ 3.000.000,01 (três
milhões de reais e um centavo) deverão ser assinados pelo Diretor Financeiro em conjunto com o Diretor
Presidente.

VI.

Os Contratos Master de Derivativos, independentemente do valor, deverão ser assinados pelo Diretor
Financeiro em conjunto com 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente
constituído nos termos do Parágrafo 6º abaixo, sendo que os contratos acessórios dos Contratos Master de
Derivativos poderão ser assinados por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador devidamente
constituído nos termos do Parágrafo 6º abaixo.

VII.

As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor Presidente em conjunto com o Diretor
Financeiro, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no Parágrafo 8º deste artigo,
terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano. Na ausência de um dos dois Diretores acima
citados, a Companhia poderá outorgar procurações, em caráter excepcional, mediante a assinatura conjunta
do Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro, conforme o caso, em conjunto com outro Diretor.

VIII.

Em caso de férias, ausência por viagens nacionais ou internacionais, ou qualquer outro motivo que impeça
temporariamente os Diretores de praticar os atos de representação da Companhia previstos no Estatuto
Social da Companhia, o Diretor ausente poderá autorizar outro Diretor a agir em seu nome para a prática de
atos de sua alçada, nos termos do item “V” acima.
Todos os valores estabelecidos nos itens de “II”, “III” e “IV”acima são reajustados anualmente pela variação
do IPCA/IBGE.
A Diretoria não possui regimento interno próprio, estando sujeita às disposições da Lei das Sociedades por
Ações, do estatuto social da Companhia, do Regulamento do Novo Mercado e demais normas aplicáveis.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão societário que funcionará em caráter não permanente, de modo independente
de nossa administração e de nossos auditores independentes. Nosso Conselho Fiscal será instalado em
Assembleia Geral Ordinária, quando solicitada tal instalação pelos nossos acionistas, conforme previsto em
lei.
(ii) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês.
Foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal pelos acionistas da Companhia na Assembleia Geral Ordinária
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e Extraordinária que ocorreu em 27 de abril de 2018. Os membros do Conselho Fiscal foram investidos em
seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no livro de Atas e Pareceres do Conselho
Fiscal em 27 de maio de 2018.
(iii) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros,
identificando o método utilizado.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui mecanismos de avaliação de quaisquer
órgãos ou comitês que compõem a estrutura administrativa da Companhia.
(iv)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais.
1. São atribuições do Diretor Presidente:
(a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (b) coordenar e supervisionar a atuação dos demais Diretores,
dirigindo as operações da Companhia e determinando os procedimentos a serem seguidos; (c) definir e
acompanhar as diretrizes estratégicas a serem observadas pelos demais Diretores, com visão de curto, médio
e longo prazo, em consonância com as diretrizes do Conselho de Administração; (d) atribuir aos demais
Diretores funções e atribuições não especificadas neste Estatuto Social; e (d) exercer outras funções que lhe
sejam atribuídas pelo Conselho de Administração;
2. São atribuições do Diretor Financeiro:
(a) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir a política financeira da Companhia; (b) gerir as
finanças consolidadas da Companhia, o orçamento das diversas áreas da Companhia; (c) orientar a
Companhia na tomada de decisões envolvendo riscos de natureza financeira; (d) prover informações
financeiras e gerenciais aos demais Diretores e ao Conselho de Administração; (d) elaborar e revisar as
demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia; (e) responder pelo controle
de fluxo de caixa, aplicações financeiras e investimentos da Companhia; e (f) exercer outras funções que lhe
sejam atribuídas pelo Conselho de Administração e/ou pelo Diretor Presidente
3. São atribuições do Diretor de Relações com Investidores
(a) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de
capitais onde os valores mobiliários de sua emissão forem admitidos à negociação; (b) representar a
Companhia perante o público investidor prestando as informações necessárias; (c) monitorar o cumprimento
das obrigações dispostas neste Estatuto pelos acionistas da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao
Conselho de Administração, quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências; (d) tomar
providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e (e) exercer outras
funções ou atribuições que lhe forem determinadas;
4. São atribuições dos Diretores sem Designação Específica:
(a) auxiliar o Diretor Presidente, o Diretor Financeiro e o Diretor de Relações com Investidores no exercício
de suas respectivas atribuições; (b) praticar atos normais de gestão da Companhia, isoladamente ou em
conjunto com outros Diretores da Companhia, sempre sob a supervisão do Diretor Presidente; e (c) exercer
outras funções e atribuições que lhe forem determinadas pelo Conselho de Administração no momento de
suas eleições ou pelo Diretor Presidente:
Ainda, os Diretores possuem poderes individuais específicos de representação da Companhia para a prática
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de determinados atos, os quais se encontram descritos na seção 12.1(a) acima.
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12.2

Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:

(a)

prazos de convocação.

Conforme determina a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), as
Assembleias Gerais são convocadas com 15 dias de antecedência, em primeira convocação, e com 8 dias de
antecedência, em segunda convocação.
Em determinadas circunstâncias, a pedido de qualquer acionista, a CVM poderá aumentar o prazo de
antecedência de publicação do primeiro anúncio de convocação para até 30 dias.
A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação de assembleias gerais de
acionistas àquelas previstas da legislação aplicável.
(b)

competências.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, especialmente seu artigo 8º, compete aos acionistas em
Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei das S.A.:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos, de acordo com proposta
apresentada pela Administração;
(iii) instalar o Conselho Fiscal;
(iv) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal, quando
instalado;
(v) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado;
(vi) deliberar sobre a mudança do objeto social da Companhia;
(vii) deliberar sobre a liquidação e dissolução da Companhia, bem como a eleição e destituição de
liquidantes, julgamento de suas contas e partilha do acervo social em caso de liquidação;
(viii) autorizar os administradores da Companhia a requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial;
(ix) deliberar sobre a modificação do capital social da Companhia, sem prejuízo da possibilidade de aumento
de capital por deliberação do Conselho de Administração dentro do limite do Capital Autorizado;
(x) deliberar sobre a fusão, cisão, transformação, dissolução ou incorporação da Companhia ou das ações de
sua emissão em outra, observado o quórum legal;
(xi) aprovar plano de remuneração variável aos administradores envolvendo ações da Companhia;
(xii) aprovar planos de incentivo de longo prazo, incluindo, sem limitação, planos de outorga de opção de
compra de ações, ações restritas ou subscrição de ações aos administradores, executivos e empregados da
Companhia ou suas sociedades controladas;
(xii) reforma do Estatuto;
(xiv) deliberar sobre o laudo de avaliação dos bens que forem conferidos em integralização do capital social;
(xv) deliberar sobre o cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM ou a saída da
Companhia do Novo Mercado da B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);
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(xvi) escolher a empresa especializada para a determinação do preço justo da Companhia nas hipóteses
previstas neste Estatuto; e
(xvii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.
(c)
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão
à disposição dos acionistas para análise.
A Companhia disponibiliza os documentos relativos às Assembleias Gerais na sede da Companhia no
endereço: Rua das Figueiras, n° 501, 8º andar, CEP 09080-370, na cidade de Santo André, Estado de São
Paulo ou nos endereços eletrônicos da Companhia (www.cvc.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) ou da B3
(www.bmfbovespa.com.br).
(d)

identificação e administração de conflito de interesses.

A Companhia está sempre atenta e administra potenciais situações de conflitos de interesse que possam surgir
no curso de seus negócios, ainda que não adote mecanismos formais específicos para identificação e
administração de conflitos de interesses em Assembleias Gerais.
(e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto.

A Companhia não possui regras ou práticas diferenciadas para solicitação de procurações pela administração
para o exercício do direito de voto nas assembleias gerais. A solicitação de procurações, se for o caso, deve
seguir os requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
(f)
formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgados por
acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio
eletrônico.
Os acionistas pessoas físicas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por procurador
devidamente constituído há menos de um ano, que seja acionista da Companhia, advogado, representante de
instituição financeira.
Para a representação dos acionistas pessoas jurídicas, aplica-se a regra geral de representação do Código
Civil brasileiro, de sorte que tais acionistas poderão ser representados por seus representantes legais ou por
procuradores devidamente constituídos de acordo com o disposto no respectivo estatuto ou contrato social,
sem necessidade de que tais representantes ou procuradores sejam acionistas ou advogados.
Quanto aos fundos de investimento, por sua vez, cabe ao administrador do fundo representar os condôminos,
nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei das S.A.
O Estatuto Social da Companhia prevê que os respectivos instrumentos de mandato e de representação, devem
ser entregues previamente à Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas contadas da
realização da respectiva assembleia. Não obstante, ainda que não tenha depositado os instrumentos de
mandato e de representação no prazo estabelecido no Estatuto Social, o acionista poderá participar da
Assembleia desde que apresente, até a data de sua realização, os originais dos documentos comprobatórios
de seus poderes.
A Companhia não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
(g)
formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização.
A Instrução CVM nº 561, de 7 de abril de 2015 (“ICVM 561/15”) e a Instrução CVM nº 594, de 20 de dezembro
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de 2017 (“ICVM 594/17”) que alterraram a Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481/09”),
regulamentam a votação a distância e a inclusão de propostas de deliberação e candidatos em assembleias
gerais de companhias abertas registradas na categoria A, autorizadas por entidade administradora de mercado
à negociação de ações em bolsa de valores e que possuam ações em circulação, assim consideradas as ações
da companhia, com exceção daquelas de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos
administradores da companhia e daquelas mantidas em tesouraria.
Desde 2017, a adoção do boletim de voto a distância é obrigatória para companhias que tinham, na data de
publicação da ICVM 561/2015, ações nos índices IBrX-100 ou IBOVESPA, e, a partir de 2018, a adoção do
boletim de voto à distância se tornou obrigatória para as demais companhias sujeitas à ICVM 481/09, conforme
acima.
Para aceitação dos boletins de voto a distância encaminhados diretamente à Companhia nas assembleias em
que o boletim for disponibilizado, os acionistas deverão encaminhar, digitalizado por meio de correio eletrônico
(ri@cvc.com.br) ou por meio de correio postal ao endereço do escritório da Companhia localizado na cidade de
Santo André, Estado de São Paulo, na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, Bairro Jardim, CEP 09080-370,
aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, observando-se os requisitos previstos no art.
21- M da ICVM 481/09, os seguintes documentos:
(i)

uma via física de cada um dos boletins de voto a distância relativos à assembleia geral ordinária e
extraordinária, com todos os campos devidamente preenchidos, todas as páginas rubricadas e a última página
assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), sendo que todas as assinaturas devem ter
reconhecimento de firma em Tabelião Público; e

(ii)

documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante legal signatário do boletim (documento de
identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte,
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos
da administração pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários que comprovem a
representação legal quando for o caso).
Os boletins de voto a distância, acompanhados da respectiva documentação, serão considerados apenas se
recebidos pela Companhia, em plena ordem, por e-mail e por correio postal, até 7 (sete) dias antes da
Assembleia Geral.
Nos termos do artigo 21-U da ICVM 481/09 a Companhia comunicará aos acionistas, por meio de envio de email ao endereço eletrônico informado pelos acionistas no boletim de voto a distância, no prazo de 3 (três) dias,
contados do recebimento das vias físicas ou digitalizadas conforme descrito acima, bem como sobre a validade
do boletim de voto a distância e dos documentos que o acompanham. A Companhia comunicará aos acionistas,
no mesmo prazo, sobre eventual necessidade de retificação ou reenvio do boletim e/ou dos documentos que o
acompanham.
(h)
se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância
ou de participação a distância.
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimetno do boletim de voto a distância ou de
participação a distância.

(i)
Instruções para que o acionista, ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto à
distância.
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Nos termos do art. 21-A da ICVM 481/09, a Companhia disponibilizará o boletim de voto a distância por
ocasião:
(i)

das Assembleias Gerais Ordinárias; e

(ii)

das Assembleias Gerais Extraordinárias convocadas para:
(a) deliberar sobre eleição de membros do conselho fiscal ou do conselho de administraçãonos termos
da ICVM 481/09 e/ou
(b) ocorrer na mesma data de Assembleia Geral Ordinária.
Nas assembleias em que o boletim de voto a distância for disponibilizado, faculta-se aos acionistas, observados
os percentuais mínimos de participação previstos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II da ICVM 481/09, incluir no
boletim, (a) candidatos ao conselhode administração e ao conselho fiscal da Companhia, quando aplicável; e
(b) propostas de deliberação, devendo tais solicitações serem encaminhadas por e-mail ou por
correspondência, para os endereços previstos no item “g” acima.
As solicitações de inclusão devem ser formuladas de acordo com o artigo 21-G da ICVM 481/09, sendo
acompanhadas dos seguintes documentos, conforme aplicável:

(i)

informações elencadas nos artigos 8 a 21 da ICVM 481/09 a respeito dos candidatos e/ou da proposta objeto
de inclusão no boletim de voto a distância;

(ii)

indicação das vagas a que os candidatos propostos concorrerão, conforme o caso;

(iii)

documentos que comprovem a qualidade de acionista, mencionados no item 12.2 “g” deste Formulário de
Referência;

(iv)

documentos que comprovem a participação acionária requerida para referida solicitação;

(v)

no caso de inclusão de proposta, informações descritas no Anexo 21-M-II da ICVM 481/09 a respeito do
acionista que solicitar a inclusão;

(vi)

no caso de inclusão de candidatos ao Conselho de Administração, das respectivas declarações:
(a) de independência, prevista no artigo 17, I, do Regulamento do Novo Mercado, por meio do qual o candidato
deve atestar seu enquadramentoem relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do
Novo Mercado e, quando aplicável, deve contemplar as justificativas para as situações previstas no artigo 16,
§2º, do Regulamento do Novo Mercado; e
(b) de desimpedimento, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 367, de 2002.
Nos termos do artigo 21-N da ICVM 481/09, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento da
respectiva solicitação de inclusão de propostas e/ou candidatos no boletim de voto a distância, a Companhia
comunicará aos acionistas, por meio de envio de e-mail ao endereço indicado na referida solicitação,
sobre: (i) a inclusão da solicitação no boletim de voto a distância a ser divulgado pela Companhia; ou (ii)
caso haja necessidade de retificação da solicitação, os documentos e alterações necessários para referida
retificação, que deverá ser feito nos prazos do artigo 21-L, § 1º da ICVM 481/09.
Por fim, nos termos do art. 21-O da ICVM 481/09, a solicitação de inclusão pode ser revogada a qualquer
tempo até a data de realização da assembleia geral, mediante comunicado escrito dos respectivos
proponentes, endereçado ao Diretor de Relações com Investidores, caso em que os votos que já
tiverem sido conferidos a ela serão desconsiderados.

(j)
manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
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compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
No entanto, a Companhia mantém canal de relacionamento aberto com seus analistas e acionistas, através do
site da área de Relações com Investidores (http://www.cvc.com.br/ri) e pelo e- mail (ri@cvc.com.br), que podem
ser utilizados para esclarecimento de dúvidas e obtenção de informações relativas à Companhia.
(k)
outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância
A Companhia não transmite ao vivo o vídeo e/ou o áudio das assembleias.
A Companhia esclarece ainda que, nos termos do art. 21-W, § 2º, da ICVM 481/2009, em havendo
divergências entre o boletim de voto a distância recebido diretamente pela Companhia e a instrução de
voto contida no mapa de votação proveniente do escriturador para um mesmo número de CPF ou CNPJ, a
instrução de voto proveniente do escriturador deve prevalecer.
Além disso, nos termos do art. 21-W, §5º, da mesma norma, a Companhia assinala que serão
desconsideradas as instruções de voto a distância quando os acionistas responsáveis por tais instruções: (i)
comparecerem fisicamente à assembleia geral em questão, solicitando exercer o voto presencialmente; e (ii)
não forem elegíveis para votar em tal assembleia ou na respectiva deliberação.
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração
12.3

Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:

O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 7 (sete)
membros efetivos, sendo um membro o Presidente e outro o Vice Presidente, todos eleitos pela assembleia
geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos, permitida a
reeleição. As atribuições do Conselho de Administração são descritas no item 12.1 deste Formulário de
Referência.
Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente, ou de principal executivo
da Companhia, não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto na hipótese de acumulação dos
referidos cargos em decorrência de vacância, pelo prazo de 1 (um) ano, observadas as regras previstas no
Regulamento do Novo Mercado.
No mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), dos membros do Conselho de Administração, o que for maior,
deverão se qualificar como independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado,
devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes
ser deliberada na assembleia geral que os eleger. Também se considera como independente(s) o(s)
conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese
de haver acionista controlador. .
A substituição dos membros do Conselho de Administração, de forma temporária ou em virtude de vacância
do cargo, far-se-á da seguinte maneira:
(i)

em caso de vacância de membro do Conselho de Administração, por renúncia ou qualquer
outro motivo, será realizada Assembleia Geral para eleição de um novo Conselheiro para
completar o mandato. No caso de vacância da maioria ou de todos os cargos do Conselho
de Administração, compete à Diretoria convocar Assembleia Geral para proceder à nova
eleição, conforme o caso. Apenas considera-se-á vacante o cargo de membro do Conselho
de Administração decorrente da destituição, renúncia, morte, invalidez ou ausência
injustificada em 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho de Administração. e

(ii)

no caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer membro do Conselho de
Administração, este poderá nomear por escrito (por meio de carta ou correio eletrônico que
identifique de forma inequívoca o remetente) outro membro para representá-lo, devendo
votar nas reuniões do Conselho de Administração em seu próprio nome e em nome do
membro por ele representado. Alternativamente, em se tratando de ausência temporária, o
membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem
tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou correio eletrônico que
identifique de forma inequívoca o remetente.

As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos membros em
exercício, e as suas deliberações, inclusive propostas a serem submetidas à Assembleia Geral, serão
aprovadas pela maioria absoluta de votos dos presentes. Nas deliberações do Conselho de Administração,
cada conselheiro, inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um voto. Será
atribuído ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade, em caso de empate na votação.
As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia.
Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro meio que permita
a identificação dos participantes e sua interação em tempo real, sendo que tal participação será considerada
presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros do Conselho de Administração que
participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração somente se consideram presentes se
confirmarem seus votos por correio eletrônico ou por meio de carta. Ao término da reunião, a ata deverá
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ser lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, a qual deverá ser assinada por
todos os conselheiros presentes à reunião.
(a) número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de
reuniões ordinárias e extraordinárias
No último exercício social, a Companhia realizou 48 (quarenta e oito) reuniões em caráter ordinário e
extraordinário.

(b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação
ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Não há acordo de acionistas que estabeleça restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de
membros do Conselho de Administração.

(c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses
A Companhia não adota regras específicas para identificar e administrar conflitos de interesses de seus
membros do Conselho de Administração, regendo-se as hipóteses de conflito de interesses pelas regras
constantes da legislação brasileira.
Nos termos da Lei das S.A., não poderá ser eleito como administrador, salvo dispensa da Assembleia
Geral, aquele que tiver interesse conflitante com a Companhia.
Além disso, também em consonância com a Lei das S.A., o artigo 13, § único, do Estatuto Social, os
administradores da Companhia não poderão ter acesso a informações ou participar de reuniões
relacionadas a assuntos sobre os quais tenham ou representem interesse conflitante com o da Companhia.
Na mesma direção, o artigo 19 do Estatuto Social proíbe expressamente os conselheiros de intervir em
qualquer operação social em que tenham interesse conflitante com o da Companhia, bem como na
deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu
impedimento e fazer consignar, em ata, a natureza e a extensão do seu interesse.
(d) se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
(i)

órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado;

(ii)

principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de
indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à
seleção de seus membros

A Companhia não possui uma política de indicação formalmente aprovada.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4
Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
Nos termos do artigo 44 do Estatuto Social, a Companhia, seus acionistas, administradores
e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre nós, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas no Estatuto
Social, na Lei das S.A., nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado,
do Contrato de Participação no Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Sanções.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Leonel Dias de Andrade Neto

06/10/1962

Pertence apenas à Diretoria

01/04/2020

até 2 de janeiro de 2021

0

291.647.615-68

Historiador

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

01/04/2020

Não

0.00%

Maurício Teles Montilha

18/09/1963

Pertence apenas à Diretoria

13/11/2019

Até 2 de janeiro de 2021

0

048.273.028-55

Administrador de Empresas

19 - Outros Diretores

15/01/2020

0.00%

Diretor Executivo de Finanças e
Diretor de Relações com Investidores
Jacques Douglas Varaschim

01/09/1972

Pertence apenas à Diretoria

04/07/2019

até 2 de janeiro de 2021

1

687.367.200-97

Analista de Sistemas

19 - Outros Diretores

11/07/2019

Não

0.00%

Diretor sem designação específica
Ricardo Pinheiro Paixão

10/10/1968

Pertence apenas à Diretoria

22/06/2017

Até 02/01/2021

1

118.979.478-01

Economista

19 - Outros Diretores

22/06/2017

Não

0.00%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/05/2020

Até a AGO de resultados
31/12/2021

1

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

04/05/2020

Não

0.00%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/05/2020

Até a AGO de resultados
31/12/2021

1

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

04/05/2020

Não

0.00%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/05/2020

Até a AGO de resultados
31/12/2021

2

20 - Presidente do Conselho de
Administração

04/05/2020

Não

0.00%

Diretor de Operações
Deli Koki Matsuo
000.000.000-00

Engenheiro

Membro do Comitê de Gente
CRISTINA HELENA ZINGARETTI
JUNQUEIRA
090.169.877-62

Engenheira

Membro do Comitê de Estratégia e
Inovação
Silvio José Genesini Junior
607.689.408-34

Engenheiro

Membro do Comitê de Estratégia e
Inovação
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Flavio Uchoa Teles de Menezes

18/12/1969

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/05/2020

Até a AGO de resultados de 0
31/12/2021

152.597.248-01

Administrador de Empresas

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

04/05/2020

Não

0.00%

Eduardo de Britto Pereira Azevedo

16/12/1980

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/05/2020

Até a AGO de resultados
31/12/2021

0

055.208.487-50

Economista

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

04/05/2020

Não

0.00%

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/05/2020

Até a AGO de resultados
31/12/2021

2

Economista

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

04/05/2020

Não

0.00%

Felipe Villela Dias

18/12/1981

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/05/2020

Até a AGO de resultados
31/12/2021

1

218.680.308-90

Engenheiro de Produção

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

04/05/2020

Conselho Fiscal

30/04/2019

1 ano

1

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

06/05/2019

Não

0.00%

Conselho Fiscal

30/04/2019

1 ano

1

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

06/05/2019

Não

0.00%

Conselho Fiscal

30/04/2019

1 ano

1

42 - Pres. C.F.Eleito
p/Minor.Ordinaristas

06/05/2019

Não

0.00%

N/A

Henrique Teixeira Alvares
116.692.448-30
Membro do Comitê de Auditoria e membro
do Comitê de Remuneração e Pessoas

Sergio Citeroni
042.300.688-67

Contador

0.00%

n/a
Décio Magno Andrade Stochiero
279.497.881-00

Administrador

n/a
Doris Beatriz França Wilhelm
184.886.250-49

Economista
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Número de Mandatos
Consecutivos

Descrição de outro cargo / função

n/a
Luiz Carlos Nannini
038.563.538-95

Auditor

Conselho Fiscal

30/04/2019

1 ano

1

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

06/05/2019

Não

0.00%

Conselho Fiscal

30/04/2019

1 ano

1

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

06/05/2019

Sim

0.00%

Conselho Fiscal

30/04/2019

1 ano

1

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

06/05/2019

Não

0.00%

n/a
Carlos Augusto Sultanum Cordeiro
539.703.651-04

Administrador e Contador

n/a
Anderson Nunes da Silva
269.768.458-10

Contador

n/a
Experiência profissional / Critérios de Independência
Leonel Dias de Andrade Neto - 291.647.615-68
O Sr. Leonel Andrade foi Diretor Presidente da Smiles Fidelidade, Diretor Presidente da Credicard, Diretor Presidente e Diretor Executivo Comercial e de Marketing da Losango Soluções Financeiras, além de
membro do Conselho de Administração da BR Distribuidora. Anteriormente o Sr. Leonel Andrade também foi Diretor Executivo de Negócios da Visa. O Sr. Leonel é graduado em História, pela UGF-RJ, com
especialização em Administração e Marketing pelo PDG/Ibmec; Programa de Gestão Avançada pelo Insead, França; e Programa de Desenvolvimento de Conselheiros pela Fundação Dom Cabral.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da Diretoria da Companhia.
Adicionalmente, o Sr. Leonel declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Maurício Teles Montilha - 048.273.028-55
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O Sr. Montilha é um executivo com sólida carreira na área de finanças, com mais de 30 anos de experiência em multinacionais de grande porte no Brasil e no exterior (EUA e Espanha), e ocupava até 8 de Novembro
o cargo de CFO Global da Atento S.A., empresa listada na Bolsa de Valores Nova Iorque (“NYSE”) e presente em mais de 15 países. Na Atento, o Sr. Montilha foi responsável pela reestruturação financeira da
companhia após a compra da empresa pela Bain Capital (umas das principais empresas globais de investimentos), pela abertura de capital da empresa na NYSE, reestruturação da dívida/estrutura de capital,
realização de follow-on e liderou iniciativas de otimização e melhoria de produtividade. Anteriormente, o Sr. Montilha foi CFO e liderou a área de finanças de grandes corporações no setor de consumo, tais como
Philips, Walmart, SKY e AstraZeneca. O Sr. Maurício Montilha é formado em contabilidade pela Faculdade Paranaense - FACCAR, com MBA pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e realizou também o
Programa Avançado de Gestão pela Wharton Business School.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da Diretoria da Companhia.
Adicionalmente, o Sr. Montilha declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Jacques Douglas Varaschim - 687.367.200-97
Jacques Douglas Varaschim - Nascido em 01/09/1972, Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possuindo MBA em Gestão pelo Instituto Coppead de Administração
(UFRJ) e General Management Program pela Harvard Business School. Com mais de 20 anos de experiência na área, assumiu a Diretoria de Tecnologia da Companhia em janeiro de 2018.
Atuou ainda na Promon Tecnologia como Gerente de Tecnologia (de 12/2000-até 12/2003) e na Globo.com (de 12/2003 até 11/2017) onde se tornou Diretor de Tecnologia e Operações em junho/2009, nestas
empresas conduziu diversos projetos de tecnologia com foco em transformação digital.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da Diretoria da Companhia.
Adicionalmente, o Sr. Jacques declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Ricardo Pinheiro Paixão - 118.979.478-01
O Sr. Paixão nascido em 1968, se formou em Ciências Econômicas pela PUC-SP e MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral. Possui mais de 19 anos de atuação em vendas, operações e marketing
nos segmentos consultoria e bens de consumo, desenvolvendo estratégias para essas áreas, tais como: definição de atividades de mercado e estratégias de preços, implementação e gestão de unidades de
negócio, gestão regional de grandes clientes, reestruturações organizacionais e revisão de processos de informações gerenciais. Desde 22 de setembro de 2014, trabalha em nossa Companhia e atualmente ocupa
o cargo de Diretor de Operações. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade
profissional ou comercial desse membro da Diretoria da Companhia.
Adicionalmente, o Sr. Paixão declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Deli Koki Matsuo - 000.000.000-00
Deli Koki Matsuo - Graduado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, cursou o MBA em Administração de Empresas pela Fundação Instituto de Administração (FIA), em São Paulo.
Reside em Boston/USA onde atua como consultor em HR Strategy e é Fundador e Chairman da Appus, empresa de Analytics para Recursos Humanos, baseada em São Paulo. Sr. Deli é mentor Endeavor e apoia os
principais empreendedores de tecnologia no Brasil (Nubank, Dr. Consulta, Resultados Digitais, DirectOne, Geekie, 99 taxis, entre outros). Foi Vice-Presidente de Pessoas e Tecnologia do Grupo RBS de 2011 a 2015.
Atuou no Google, onde foi diretor de Recursos Humanos para a América Latina de 2006 a 2011. Foi expatriado pelo Google para a Tokyo em 2010 e Vale do Silício, na Califórnia em 2011. Deli tem mais de 20 anos
de experiência, com passagens por empresas de grande porte atuando em consultoria estratégica e executive search.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho de Administração da Companhia.
O Sr. Deli Koki Matsuo é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA - 090.169.877-62
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Cristina Junqueira – Formada em Engenharia, mestre pela Escola Politécnica da USP e concluiu seu MBA na Northwestern University (Kellogg School of Management).É cofundadora do Nubank, onde já
desempenhou diversas funções e hoje lidera os esforços de Branding e Business Development. A Sra. Cristina começou sua carreira em consultoria estratégica, trabalhando no BCG (Boston Consulting Group) e
antes de fundar o Nubank trabalhou por diversos anos no Itaú Unibanco com produtos e marketing na área de crédito a consumo e cartões. Em 2017, Cristina foi nomeada como uma das 40 mulheres mais
poderosas do Brasil segundo a revista Forbes e recebeu, também, o Prêmio Cláudia, que é a maior premiação feminina da América Latina, na categoria Negócios.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho de Administração da Companhia.
A Sra. Cristina Junqueira é considerada membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros.
Silvio José Genesini Junior - 607.689.408-34
Silvio José Genesini Junior – O Sr. Genesini se formou, em 1976, em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi consultor e sócio-diretor da Accenture (antes Andersen Consulting) de
1978 até 2004, onde liderou as áreas de Tecnologia da Informação e Telecomunicações. De 2004 a 2009 foi presidente da Oracle do Brasil. De 2009 a 2012 foi presidente do Grupo Estado, que publica o jornal O
Estado de S. Paulo. É atualmente conselheiro do Grupo Algar, Cnova, Elemidia e Verzani & Sandrini. Está também no conselho gestor de inovação e tecnologia da Prefeitura de São Paulo; é conselheiro da Anjos do
Brasil e mentor da Endeavor.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho da Companhia.
O Sr. Silvio Genesini é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3.
Adicionalmente, o Sr. Silvio Genesini declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Flavio Uchoa Teles de Menezes - 152.597.248-01
O Sr. Flávio Uchoa Teles de Menezes é formado em Administração de Empresas pela EAESP da Fundação Getúlio Vargas e MBA pela Booth School of Business da Universidade de Chicago. O Sr. Flávio,
atualmente ocupa o cargo de diretor na gestora Pátria Investimentos, onde é responsável por investimentos em companhias abertas. Foi sócio-fundador da empresa de asset management Mainstay Capital, sócio da
GPS Planejamento Financeiro, sócio-fundador, CEO e membro do Conselho de Administração da MundoMedia S.A e sócio e head de gestão de renda variável do Banco Patrimônio de Investimentos.
Flavio Uchoa Teles de Menezes não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários ou a qualquer outra pena imposta por essa, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Eduardo de Britto Pereira Azevedo - 055.208.487-50
O Sr. Eduardo Azevedo é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui MBA pelo MIT Sloan School of Management. O Sr. Eduardo é sócio responsável pela área de
Private Equity do Opportunity, onde ingressou em 2011. É conselheiro de administração das companhias Santos Brasil, PetroRecôncavo, Tauá Brasil e AgroSB, na qual atuou como CEO de 2014 a 2016.
Anteriormente, trabalhou na área de Corporate Banking do Banco BBM entre os anos de 2001 a 2009.
O Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários ou a qualquer outra pena imposta por essa,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Henrique Teixeira Alvares - 116.692.448-30
Henrique Teixeira Alvares – O Sr. Alvares é formado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – USP. Iniciou sua carreira no Citibank em 1988. Em 1994, tornou-se
associado na área de fusões e aquisições do Banco Patrimônio e, em 1997, assumiu a coordenação da área de mercado de capitais. Em 1999, após a aquisição do Banco Patrimônio pelo Banco Chase Manhattan,
passou a exercer também a coordenação da emissão de empréstimos estruturados e securitizações locais e internacionais. Em 2003, fundou a NEO Investimentos, gestora independente de recursos com ativos sob
gestão da ordem de R$3 bilhões, onde lidera o NEO Future. Atualmente, é membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento da ANBIMA. Ademais, é sócio fundador da NEO
Investimentos.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da Diretoria da Companhia.
O Sr. Alvares declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável..
O Sr. Alvares é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3.
Felipe Villela Dias - 218.680.308-90
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O Sr. Felipe Villela Dias é formado em Engenharia de Produção pela UFRJ com especialização em logística pela Coppead. O Sr. Felipe é sócio da Visagio Consultoria Assessoria e Desenvolvimento Ltda., onde atua
como especialista em finanças em projetos de consultoria, bem como membro independente do Conselho de Administração da Santos Brasil Participações S.A., Technos S.A., Petro Rio S.A. e Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - Eletrobras. Foi sócio da Squadra Investimentos por dez anos, especializando-se nos setores de construção civil, logística, aviação e de programas de fidelidade. Como sócio da Squadra, atuou por
um ano como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Brasil Brokers Participações S.A..
O Sr. Felipe Villela Dias não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários ou a qualquer outra pena imposta por essa, nem qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Sergio Citeroni - 042.300.688-67
Sergio Citeroni - Bacharel em Ciências Contábeis e, também, em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie com mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, iniciou sua carreira na
Promax Produtos Máximos S.A. como assistente de cobrança (de 1979 a 1981). Em 1981 ingressou na Ernst & Young Auditores Independentes S/S onde atua até o presente momento como Sócio de Auditoria e
Consultoria. Atuou como Como participante de vários comitês internacionais (líder técnico, líder de auditoria e consultoria, líder de contas globais para América do Sul, etc) e é autor do livro “Universidade
Corporativa”, contribuições na formação de profissionais da área contábil no Brasil, Ed. Atlas 2015.

Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da diretoria não-estatutária da Companhia.
O Sr. Citeroni declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Décio Magno Andrade Stochiero - 279.497.881-00
Décio Magno Andrade Stochiero - Bacharel em Administração de Empresas pela UNICEUB com MBA em Avaliação de Ativos e Carteiras de Investimentos pela FIA/USP, iniciou sua carreira na Fundação Sistel de
Seguridade Social em 1989, onde ficou até 2014. Em 2015 ingressou como gerente de planejamento e controle de investimentos na Fundação Previdência Complementar do Servidor Público Federal e ficou até
março de 2016. Atualmente é Diretor Financeiro na Fundação de Previdência Privada da Terracap. O Sr. Décio possui a Certificação de Conselheiro Fiscal pelo IBGC e já atuou no Conselho Fiscal da Paranapanema
S/A, Perdigão S/A, BRF S/A e CPFL Energia S/A. Participou do Conselho de Administração da Acesita S/A (2005) e da Bonaire Participações S/A (de 2005 a 2014)
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da diretoria não-estatutária da Companhia.
O Sr. Décio declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Doris Beatriz França Wilhelm - 184.886.250-49
Doris Beatriz França Wilhelm - Mestre em Finanças Internacionais pela University of Westminster of London, Economista pela UFRGS, cursos de extensão em Global Finance and Development Economies pela
London School of Economics. Associada ao IBGC desde 2002, atual membro do Conselho de Administração, 2º mandato (2016-2020. Conselheira certificada pelo IBGC, com atuação conselhos de administração e
conselhos fiscais. Cerca de 30 anos no mercado de capitais e como executiva de relações com investidores de grandes companhias listadas no Brasil e no exterior, como Unibanco, AmBev, Votorantim Papel e
Celulose, Coteminas, Grendene, Paranapanema e Taurus. Sócia-Diretora e fundadora da Consultoria GCA - Governança Corporativa Aplicada desde 2015

Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro da diretoria não-estatutária da Companhia.
A Sra. Doris declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Luiz Carlos Nannini - 038.563.538-95
Luiz Carlos Nannini é graduado em ciências contábeis, com diversos cursos de especialização no Brasil e exterior, incluindo curso de liderança em Harvard. O executivo é co-autor do Manual de Normas
Internacionais de Contabilidade, redigido em conjunto com o FIDECAF e supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, publicado em 2009, com posteriores reedições. Possui mais de 30 anos de
sólida experiência na condução de trabalhos de auditoria independente. Trabalhou durante 32 anos para E&Y, empresa de auditoria independente, sendo 19 anos como sócio responsável por trabalhos para grandes
grupos empresariais financeiros, industriais, serviços e varejo. Atualmente é membro do Conselho Fiscal da Cosan S/A.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho Fiscal.
Declara, ainda, que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Carlos Augusto Sultanum Cordeiro - 539.703.651-04
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Bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB com MBA Executivo em E-Business e Finanças pela Esad – Funcefet, iniciou sua carreira como
Auditor em 1992 na PWC- PricewaterhouseCoopers onde ficou até 1994. Já atuou como Coordenador de Controles Internos na Fundação Sistel de Seguridade Social e atualmente trabalha como Sócio Perito
Contador na CASC – Perícias e Consultoria.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho Fiscal.
Declara, ainda, que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Anderson Nunes da Silva - 269.768.458-10
Bacharel em Ciências Contábeis pela FECAP (Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado) com MBA em IFRS pela FIPECAFI, iniciou sua carreira na PWC (de 1999 a 2008). Em 2008 ingressou na GPS
Participações e Investimentos S.A. (Grupo GPS) onde atua até o presente momento como Head de Controladoria respondendo pelas áreas Contábil, Fiscal, Planejamento Estratégico e M&A. Possui experiência em
processos de reorganização societária, combinação de negócios, estudos tributários, na otimização de processos/controles internos do Grupo além do processo de auditoria. Liderou mais de 10 aquisições no Grupo
GPS desde o processo de diligência até a integração no sistema de gestão.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho Fiscal.
Declara, ainda, que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Leonel Dias de Andrade Neto - 291.647.615-68
N/A
Maurício Teles Montilha - 048.273.028-55
N/A
Jacques Douglas Varaschim - 687.367.200-97
N/A
Ricardo Pinheiro Paixão - 118.979.478-01
N/A
Deli Koki Matsuo - 000.000.000-00
N/A
CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA - 090.169.877-62
N/A
Silvio José Genesini Junior - 607.689.408-34
N/A
Flavio Uchoa Teles de Menezes - 152.597.248-01
N/A
Eduardo de Britto Pereira Azevedo - 055.208.487-50
N/A
Henrique Teixeira Alvares - 116.692.448-30
N/A
Felipe Villela Dias - 218.680.308-90
N/A
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Sergio Citeroni - 042.300.688-67
N/A
Décio Magno Andrade Stochiero - 279.497.881-00
N/A
Doris Beatriz França Wilhelm - 184.886.250-49
N/A
Luiz Carlos Nannini - 038.563.538-95
N/A
Carlos Augusto Sultanum Cordeiro - 539.703.651-04
N/A
Anderson Nunes da Silva - 269.768.458-10
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

02/10/1966

21/05/2020

1 ano

21/05/2020

1

100.00%

25/01/1949

21/05/2020

1 ano

21/05/2020

1

100.00%

25/06/1970

21/05/2020

1 ano

21/05/2020

1

100.00%

26/02/1974

21/05/2020

1 ano

21/05/2020

0

0.00%

16/12/1980

21/05/2020

1 ano

21/05/2020

0

0.00%

15/09/1982

21/05/2020

Indeterminado

21/05/2020

0

100.00%

18/12/1981

21/05/2020

1 ano

21/05/2020

0

0.00%

27/10/1952

21/05/2020

Indeterminado

21/05/2020

0

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Luis Otavio Saliba Furtado

Comitê de Auditoria

926.046.687-34

Tereza Cristina Grossi Togni

Analista de Sistemas

Comitê de Auditoria

163.170.686-15

Henrique Teixeira Alvares

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

Contadora

Comitê de Auditoria

116.692.448-30

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

Economista

Comitê de Estratégia e Inovação | Comitê de Pessoas e Remuneração| Membro do Conselho de Administração
Deli Koki Matsuo

Comitê de Remuneração

000.000.000-00

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

Comitê de Estratégia e Inovação | Membro do Conselho de Administração
Eduardo de Britto Pereira Azevedo

Comitê de Remuneração

055.208.487-50

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

Membro do Conselho de Administração
CRISTINA HELENA ZINGARETTI
JUNQUEIRA

Outros Comitês

090.169.877-62

Comitê de Estratégia e Inovação

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheira

Membro do Conselho de Administração
Felipe Villela Dias

Outros Comitês

218.680.308-90

Comitê de Estratégia e Inovação

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro de Produção

Membro do Conselho de Administração
Silvio José Genesini Junior

Outros Comitês

607.689.408-34

Comitê de Estratégia e Inovação

Membro do Comitê (Efetivo)
Engenheiro

Presidente do Conselho de Administração
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

18/12/1969

21/05/2020

1 ano

21/05/2020

0

0.00%

08/02/1990

21/05/2020

1 ano

21/05/2020

0

0.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Flavio Uchoa Teles de Menezes

Outros Comitês

152.597.248-01

Comitê de Estratégia e Inovação

Administrador de Empresas

Membro do Conselho de Administração
Rodrigo Silva Marvão

Outros Comitês

124.359.877-81

Comitê de Estratégia e Inovação

Membro do Comitê (Efetivo)
Economista

Experiência profissional / Critérios de Independência
Luis Otavio Saliba Furtado - 926.046.687-34
Luis Otavio Saliba Furtado - Nascido em 1966 - Analista de sistemas, formado pela Pontifícia Universidade Católica em 1989, com Advanced Management Program pela Harvard Business School em 2008. Foi
Gerente de TI da IBM, sendo responsável pela América Latina. De 2000 a 2002, integrou a equipe do Grupo Pão de Açúcar, sendo que o seu último cargo foi o de Diretor de Comércio Eletrônico. Atuou como Vice
Presidente de Tecnologia e Serviços da Sul América Seguros. De abril de 2011 a Maio de 2017 integrou a equipe da B3 como Diretor Executivo de Tecnologia da Informação. Faz parte do Conselho de
Administração do Banco do Brasil desde Maio de 2018, do Conselho de Administração da BRQ Informática desde Junho de 2017, e coordena o Comitê de Tecnologia e de Transformação Digital da Kroton
Educacional. Com exceção dos cargos descritos acima, o Sr. Luis Otavio Saliba Furtado não exerce outros cargos de administração em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Nenhuma das
empresas mencionadas acima (com exceção da própria Companhia) integra o mesmo grupo econômico da Companhia, nem são controladas por acionista da Companhia que detém participação igual ou superior a
5% da mesma classe ou espécie de valor mobiliário de emissão da Companhia. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado ou ainda qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse membro do Conselho de
Administração da Companhia O Sr. Luis Otavio Saliba Furtado é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão. O Sr. Luis Otavio Saliba Furtado declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos
últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu
relacionamento próximo.
Tereza Cristina Grossi Togni - 163.170.686-15
Tereza Cristina Grossi Togni - Nascida em 25 de janeiro de 1949, a Sra. Tereza graduou-se em ciências contábeis e administração de empresas pela Universidade Católica de Minas Gerais. Desde 2011 trabalha
como Presidente do Conselho Fiscal da ITAUSA, Investimentos Itaú S.A. Durante o período de setembro de 2010 a fevereiro de 2015 exerceu a função de Coordenadora do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos
da ITAUTEC S.A., e, também nessa empresa, foi membro do Comitê de Divulgação, de maio de 2011 a janeiro de 2015. Ainda no Grupo Itaú, foi membro do Conselho de Administração do ITAÚ UNIBANCO
HOLDING S.A. de fevereiro de 2004 a novembro de 2008, membro dos Comitês de Auditoria (julho de 2004 a maio de 2010), de Divulgação e Negociação (maio de 2005 a maio de 2010) e de Políticas Contábeis
(maio de 2008 a abril de 2009). Teve mais três experiências como membro de Comitês de Auditoria, sendo uma delas na Porto Seguro S.A. (dezembro de 2009 a outubro de 2011), desde 2012 na Duratex S.A.
(Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos) onde atualmente exerce a Presidência, e, ainda, desde maio de 2009 na BM&FBOVESPA S.A (atual B3), tendo sido coordenadora de maio de 2012 a abril de
2013.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro de comitês da Companhia.
Adicionalmente, a Sra. Teresa declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicáve
Henrique Teixeira Alvares - 116.692.448-30
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Henrique Teixeira Alvares – O Sr. Alvares é formado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – USP. Iniciou sua carreira no Citibank em 1988. Em 1994, tornou-se
associado na área de fusões e aquisições do Banco Patrimônio e, em 1997, assumiu a coordenação da área de mercado de capitais. Em 1999, após a aquisição do Banco Patrimônio pelo Banco Chase Manhattan,
passou a exercer também a coordenação da emissão de empréstimos estruturados e securitizações locais e internacionais. Em 2003, fundou a NEO Investimentos, gestora independente de recursos com ativos
sob gestão da ordem de R$3 bilhões, onde lidera o NEO Future. Atualmente, é membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento da ANBIMA. Ademais, é sócio fundador da NEO
Investimentos. Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou
comercial desse membro da Diretoria da Companhia.
O Sr. Alvares declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável..
O Sr. Alvares é considerado membro independente com base no critério de independência definido pelo Regulamento do Novo Mercado da B3.
Deli Koki Matsuo - 000.000.000-00
Graduado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, cursou o MBA em Administração de Empresas pela Fundação Instituto de Administração (FIA), em São Paulo.
Reside em Boston/USA onde atua como consultor em HR Strategy e é Fundador e Chairman da Appus, empresa de Analytics para Recursos Humanos, baseada em São Paulo. Sr. Deli é mentor Endeavor e apoia
os principais empreendedores de tecnologia no Brasil (Nubank, Dr. Consulta, Resultados Digitais, DirectOne, Geekie, 99 taxis, entre outros). Foi Vice-Presidente de Pessoas e Tecnologia do Grupo RBS de 2011 a
2015.
Atuou no Google, onde foi diretor de Recursos Humanos para a América Latina de 2006 a 2011. Foi expatriado pelo Google para a Tokyo em 2010 e Vale do Silício, na Califórnia em 2011. Deli tem mais de 20 anos
de experiência, com passagens por empresas de grande porte atuando em consultoria estratégica e executive search.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho de Administração da Companhia.
Eduardo de Britto Pereira Azevedo - 055.208.487-50
O Sr. Eduardo Azevedo é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui MBA pelo MIT Sloan School of Management. O Sr. Eduardo é sócio responsável pela área de
Private Equity do Opportunity, onde ingressou em 2011. É conselheiro de administração das companhias Santos Brasil, PetroRecôncavo, Tauá Brasil e AgroSB, na qual atuou como CEO de 2014 a 2016.
Anteriormente, trabalhou na área de Corporate Banking do Banco BBM entre os anos de 2001 a 2009.
O Sr. Eduardo de Britto Pereira Azevedo não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários ou a qualquer outra pena imposta por essa,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA - 090.169.877-62

Felipe Villela Dias - 218.680.308-90
O Sr. Felipe Villela Dias é formado em Engenharia de Produção pela UFRJ com especialização em logística pela Coppead. O Sr. Felipe é sócio da Visagio Consultoria Assessoria e Desenvolvimento Ltda., onde
atua como especialista em finanças em projetos de consultoria, bem como membro independente do Conselho de Administração da Santos Brasil Participações S.A., Technos S.A., Petro Rio S.A. e Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras. Foi sócio da Squadra Investimentos por dez anos, especializando-se nos setores de construção civil, logística, aviação e de programas de fidelidade. Como sócio da Squadra,
atuou por um ano como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Brasil Brokers Participações S.A..
O Sr. Felipe Villela Dias não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários ou a qualquer outra pena imposta por essa, nem qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Silvio José Genesini Junior - 607.689.408-34
O Sr. Genesini se formou, em 1976, em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi consultor e sócio-diretor da Accenture (antes Andersen Consulting) de 1978 até 2004, onde liderou as
áreas de Tecnologia da Informação e Telecomunicações. De 2004 a 2009 foi presidente da Oracle do Brasil. De 2009 a 2012 foi presidente do Grupo Estado, que publica o jornal O Estado de S. Paulo. É atualmente
conselheiro do Grupo Algar, Cnova, Elemidia e Verzani & Sandrini. Está também no conselho gestor de inovação e tecnologia da Prefeitura de São Paulo; é conselheiro da Anjos do Brasil e mentor da Endeavor.
Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação criminal, em processo administrativo da CVM, transitada em julgado que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial desse
membro do Conselho da Companhia.
Flavio Uchoa Teles de Menezes - 152.597.248-01
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O Sr. Flávio Uchoa Teles de Menezes é formado em Administração de Empresas pela EAESP da Fundação Getúlio Vargas e MBA pela Booth School of Business da Universidade de Chicago. O Sr. Flávio,
atualmente ocupa o cargo de diretor na gestora Pátria Investimentos, onde é responsável por investimentos em companhias abertas. Foi sócio-fundador da empresa de asset management Mainstay Capital, sócio
da GPS Planejamento Financeiro, sócio-fundador, CEO e membro do Conselho de Administração da MundoMedia S.A e sócio e head de gestão de renda variável do Banco Patrimônio de Investimentos.
Flavio Uchoa Teles de Menezes não tem qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários ou a qualquer outra pena imposta por essa, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de atividade profissional ou comercial.
Rodrigo Silva Marvão - 124.359.877-81
Analista de Novos Negócios da OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS, responsável por analisar novas portunidades de mercado e gerir investimentos realizados, desde setembro de 2017.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Luis Otavio Saliba Furtado - 926.046.687-34
N/A
Tereza Cristina Grossi Togni - 163.170.686-15
N/A
Henrique Teixeira Alvares - 116.692.448-30
N/A
Deli Koki Matsuo - 000.000.000-00
N/A
Eduardo de Britto Pereira Azevedo - 055.208.487-50
N/A
CRISTINA HELENA ZINGARETTI JUNQUEIRA - 090.169.877-62
N/A
Felipe Villela Dias - 218.680.308-90
N/A
Silvio José Genesini Junior - 607.689.408-34
N/A
Flavio Uchoa Teles de Menezes - 152.597.248-01
N/A
Rodrigo Silva Marvão - 124.359.877-81
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionados a administradores do emissor, controladas
e controladores.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos últimos três exercícios sociais.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de
seguro, que prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos
administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao
emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o
objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do
exercício de suas funções
A Companhia possui seguro de responsabilidade civil de conselheiros e diretores (“D&O”), cujo
limite máximo de garantia é de R$75,0 milhões. Estão cobertos pelo D&O os eventuais prejuízos
sofridos pelos nossos administradores e principais executivos no exercício de suas atividades
profissionais, tendo por finalidade respaldar as decisões tomadas por tais pessoas, no melhor
interesse da Companhia.
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12.12 - Outras informações relevantes
Assembleias Gerais da Companhia
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos
últimos três exercícios sociais contendo, (i) resumo das principais matérias aprovadas, e (ii)
data de sua realização:

Exercício Social 2018
AGOE
27/04/2018

14/05/2018

30/07/2018

22/08/2018

Quórum de instalação em primeira convocação: 54,75%. Aprovar: (A) Em
Assembleia Geral Ordinária: (i) as contas dos administradores, o relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do
relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017; (ii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o
exercício social de 2018; (iii) proposta dos administradores para a destinação do
resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e (v) fixação
da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018.
Não houve quórum para instalação da AGE, para aprovação das seguintes matérias:
(i) a reforma do Estatuto Social da Companhia, com a alteração dos atuais artigos
1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 e a revogação dos atuais artigos 13, 18, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 44 e 45; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia;
e (iii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos
necessários para efetivar as matérias constantes dos itens B(i) e B(ii) da ordem do
dia.
Quórum de instalação em segunda convocação: 47,58%. Aprovar: (i) a reforma do
Estatuto Social da Companhia, com a alteração dos atuais artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º,
7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38,
39, 40, 41, 42 e 43 e a revogação dos atuais artigos 13, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 44 e 45; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a autorização
para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para
efetivar as matérias constantes dos itens (i) e (ii) da ordem do dia.
Quórum de instalação em primeira convocação: 44,408%. Aprovar: (i) “Instrumento
Particular de Protocolo e Justificação da Read Serviços Turísticos S.A. pela CVC
Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da
READ SERVIÇOS TURÍSTICOS S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o
n.º 21.585.845/0001-66 (“Read”) e da Companhia em 12 de julho de 2018 (“Protocolo
e Justificação Read”); (ii) aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e
Justificação da Reserva Fácil Tecnologia S.A. pela CVC Brasil Operadora e Agência
de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da RESERVA FÁCIL
TECNOLOGIA S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o n.º
14.760.067/0001-39 (“Reserva”), e da Companhia em 12 de julho de 2018
(“Protocolo e Justificação Reserva”); (iii) ratificação da nomeação e contratação, pela
Companhia, da KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob o nº
57.755.217/0001-29, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos 105, Vila São Francisco, CEP 04.711-904,
para elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Read
(“Laudo de Avaliação Read”) e do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido
da Reserva (“Laudo de Avaliação Reserva”); (iv) aprovação do Laudo de Avaliação
Read; (v) aprovação do Laudo de Avaliação Reserva; (vi) aprovação da incorporação
da Read pela Companhia, nos termos e condições previstos no Protocolo e
Justificação Read; (vii) aprovação da incorporação da Reserva pela Companhia, nos
termos e condições previstos no Protocolo e Justificação Reserva; e (viii) autorização
para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações acima.
Quórum de instalação em primeira convocação: 32,963366%. Aprovar: (i)
“Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Viatrix
Viagens e Turismo Ltda. pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”,
celebrado pelas administrações da VIATRIX VIAGENS E TURISMO LTDA.,
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.082.257/0001-57
(“Incorporada”) e da Companhia em 07 de agosto de 2018 (“Protocolo e
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12.12 - Outras informações relevantes
Exercício Social 2018
AGOE

06/11/2018
22/11/2018

Justificação”); (ii) ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da KPMG
Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0001-29, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de
Campos, nº 105, Vila São Francisco, CEP 04711-904 (“Empresa Avaliadora”), para
elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Incorporada
(“Laudo de Avaliação”); (iii) aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) aprovação da
incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos e condições previstos no
Protocolo e Justificação; e (v) autorização para os administradores praticarem todos
os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
Não foi possível a instalação em primeira convocação por falta de quórum.
Quórum de instalação em segunda convocação: 52,67%. Aprovar: (i) alteração do
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar os aumentos
do capital social da Companhia, realizados por deliberação do conselho de
administração, dentro do limite do capital autorizado; (ii) alteração do caput do artigo
14 do Estatuto Social da Companhia para ajustar o número de membros efetivos que
compõem o Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos membros do
Conselho de Administração da Companhia; (iv) caracterização dos membros
independentes do Conselho de Administração da Companhia; (v) indicação do
Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e
(vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Exercício Social 2017

AGOE
28/04/2017

02/06/2017
10H

Quórum de instalação em primeira convocação: 60,78%. Aprovar: (A) em
Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação do relatório da administração, das contas
dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer
dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016; (ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) aprovação do orçamento de capital para
o exercício social de 2017; e (iv) aprovação da remuneração global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2017; e (B) em Assembleia
Geral Extraordinária: (i) aprovação da Incorporação da CVC Serviços Agências de
Viagens Ltda. (“CVC Serviços”) pela Submarino Viagens e Turismo Ltda. (atual
denominação da B2W Viagens e Turismo Ltda.) (“Submarino Viagens”); (ii) alteração
do cargo do Sr. Silvio José Genesini Junior para Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Companhia; (iii) redução do número de 9 (nove) para 7 (sete)
membros do Conselho de Administração e consequente alteração do estatuto social
da Companhia; (iv) aprovação do Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção
Baseado em Ações da Companhia – Geral; e (v) eleição de 1 (um) membro para o
Conselho de Administração da Companhia.
Quórum de instalação em primeira convocação: 61,57%. Aprovar: (i) aquisição, pela
Companhia, do controle acionário da Check In Participações Ltda., em atendimento
ao disposto no art. 256 da Lei das S.A.; (ii) aprovação de Planos de Incentivo
Baseado em Ações para o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente
Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (iii) eleição
de 2 (dois) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; (iv)
alteração da remuneração anual global dos administradores, levando em
consideração a aprovação do ILP CEO e ILP CFO e da eleição de 2 (dois) novos
conselheiros de administração; e (v) autorização aos administradores da Companhia
a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
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12.12 - Outras informações relevantes
Exercício Social 2017
AGE
02/06/2017
14H30
06/09/2017

11/10/2017
23/10/2017

12/12/2017

Não foi possível a instalação em primeira convocação por falta de quórum.
Quórum de instalação em segunda convocação: 45,877402%. Aprovar: (i)
incorporação da Duotur Participações S.A. pela Read Serviços Turísticos S.A. e
Reserva Fácil Tecnologia S.A. pela REFA Participações S.A., todas sociedades
controladas pela Companhia; e (ii) autorização aos administradores da Companhia
a praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima.
Não foi possível a instalação em primeira convocação por falta de quórum.
Quórum de instalação em segunda convocação: 46,10%. Aprovar: (i) “Instrumento
Particular de Protocolo e Justificação da Incorporação das ações de emissão da
Read Serviços Turísticos S.A. e da Reserva Fácil Tecnologia S.A. pela CVC Brasil
Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da READ
SERVIÇOS TURÍSTICOS S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Santo
André, Estado de São Paulo, na Rua das Esmeraldas, n.º 395, 11.º andar, Bairro
Jardim, CEP 09090-770, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 21.585.845/0001-66 e com
seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.474.082 (“Read”), da RESERVA FÁCIL
TECNOLOGIA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, na Rua das Esmeraldas, n.º 395, 10º andar, Bairro Jardim,
CEP 09090-770, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.760.067/0001-39 e com seus atos
constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.415.809 (“Reserva”
e, em conjunto com Read, “Incorporadas”), e da Companhia em 21 de setembro de
2017 (“Protocolo e Justificação”), (ii) alteração do caput do artigo 5º do estatuto social
da Companhia para contemplar o aumento do capital social da Companhia em
decorrência da incorporação das ações de Read e Reserva pela Companhia; (iii)
ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da Cabrera Assessoria,
Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda., com sede na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, Av. Yojiro Takaoka, 4.384 Centro de Apoio 1, conj. 1012
Alphaville, CEP 06541-970, inscrita no CNPJ/MF 22.356.119/0001-34, para
elaboração do laudo de avaliação do valor econômico da Read e da Reserva (“Laudo
de Avaliação”); (iv) aprovação do Laudo de Avaliação; (v) aprovação da incorporação
das ações da Read pela Companhia, nos termos e condições previstas no Protocolo
e Justificação; (vi) aprovação da incorporação das ações da Reserva pela
Companhia, nos termos e condições previstas no Protocolo e Justificação; e (vii)
autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos
necessários à efetivação das deliberações acima.
Quórum de instalação em primeira convocação: 34,66%. Aprovar: (i) ratificação da
aquisição, pela Companhia, de quotas representativas de 100% (cem por cento) do
capital social da VISUAL TURISMO LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ipiranga, n.º 104, conjunto 10º e 12º
andares, República, CEP 01046-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
55.541.841/0001-06, com seu estatuto social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.203.527.100
(“Visual”), em atendimento ao disposto no art. 256 da Lei das S.A e; (ii) autorização
aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à
efetivação da deliberação acima.
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12.12 - Outras informações relevantes
Exercício Social 2016
AGOE
26/04/2016

AGE
20/10/2016

Quórum de instalação em primeira convocação: 76,12%. Aprovar: (A) em
Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação do relatório da administração, das contas
dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer
dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015; (ii) aprovação da destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2015; (iii) aprovação do orçamento de capital para
o exercício social de 2016; e (iv) aprovação da remuneração global dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2016; e (B) em Assembleia
Geral Extraordinária: (i) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria
Empresarial Ltda. para elaborar laudo de avaliação (a) da Duotur Participações S.A.,
REFA Participações S.A., READ Serviços Turísticos S.A. (atual denominação da RA
Viagens e Turismo S.A.) e da Reserva Fácil Tecnologia S.A. (em conjunto, “Grupo
Duotur”); e (b) do Submarino Viagens Ltda. (atual denominação da B2W Viagens e
Turismo Ltda.) (“Submarino Viagens”), em ambos os casos, para fins do disposto no
artigo 256, da Lei das Sociedades por Ações (“Laudos de Avaliação”); (ii) exame e
aprovação dos Laudos de Avaliação; (iii) ratificação das aquisições, pela Companhia
(a) da totalidade das ações de emissão da Duotur Participações S.A. e da REFA
Participações S.A., e, indiretamente, de 51% das ações ordinárias de emissão da
READ Serviços Turísticos S.A e da Reserva Fácil Tecnologia S.A., conforme Fato
Relevante da Companhia divulgado em 18 de dezembro de 2014; e (b) da totalidade
das quotas do capital social do Submarino Viagens, conforme Fato Relevante da
Companha divulgado em 27 de maio de 2015; (iv) a alteração do objeto social da
Companhia, de modo a dar cumprimento à Lei nº 12.974, de 15 de maio de 2014,
conforme alterada; e (v) a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia.
Quórum de instalação em primeira convocação: 57,82%. Aprovar o Sexto Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia; aprovar a alteração ao Quarto Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia, em relação ao ajuste do preço de
exercício das opções de compra e à exclusão da menção ao extinto acordo de
acionistas da Companhia; aprovar a alteração ao Quinto Plano de Opção de Compra
de Ações da Companhia e, quando em conjunto com o Quarto Plano e Sexto Plano,
em relação ao ajuste do preço de exercício das opções de compra e à exclusão da
menção ao extinto acordo de acionistas da Companhia; e eleger novos membros
para o Conselho de Administração da Companhia.
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13.1 Descrição da política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria,
de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:
a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
A Companhia busca compensar adequadamente a competência e a responsabilidade de seus
profissionais por meio da adoção de práticas de remuneração voltadas ao crescimento dos valores
individuais e coletivos da Companhia.
A definição da remuneração dos administradores da Companhia visa a incentivar o alinhamento de
seus interesses aos interesses dos acionistas da Companhia e estimular o cumprimento das metas
corporativas, o comprometimento dos administradores e a atração e manutenção de profissionais
altamente qualificados nos quadros da Companhia.
Nesse sentido, as iniciativas de remuneração adotadas pela Companhia estabelecem uma estrutura
de cargos compatível com as necessidades emanadas das estratégias e processos dos negócios,
promovendo o bom desempenho dos profissionais, e desenvolvendo uma arquitetura de
remuneração consistente e alinhada com as necessidades atuais e futuras da Companhia, e com as
melhores práticas do mercado.
Ademais, especialmente por meio dos planos de incentivo de longo prazo adotados pela
Companhia, as práticas remuneratórias buscam privilegiar melhorias na gestão da Companhia,
proporcionando ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e o desempenho
de curto prazo. Os planos permitem à Companhia atrair e reter executivos e profissionais de alto
nível, oferecendo-lhes, como vantagem adicional, a possibilidade de se tornarem acionistas da
Companhia, nos termos e condições previstos nos planos.
A Companhia não possui uma política de remuneração formalmente aprovada.
b)
(i)

composição da remuneração, indicando:
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

A remuneração dos administradores da Companhia poderá ser composta por (i) uma parcela fixa,
composta essencialmente por um salário-base e, que poderá, conforme o caso, incluir benefícios
diretos ou indiretos; (ii) uma parcela variável, correspondente aos valores anuais pagos a título de
bônus ou no âmbito do programa de participação nos resultados (“PPR”); (iii) uma parcela baseada
em ações, por meio da outorga de opções de compra ou subscrição de ações de emissão da
Companhia, direcionada a executivos e profissionais-chave; e (iv) uma parcela baseada na outorga
de ações restritas de emissão da Companhia, no âmbito dos planos de incentivo de remuneração
baseada em ações, direcionada a executivos e profissionais-chave.
A composição da remuneração dos membros de cada órgão da administração da Companhia é
apresentada abaixo:
Conselho de Administração
Todos os membros do Conselho de Administração fazem jus a remuneração fixa mensal, composta
por 12 pagamentos mensais. Caso o membro do Conselho de Administração participe também de
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comitês de assessoramento, ele fará jus a um valor fixo adicional, pago mensalmente.

Conselho Fiscal
Para o exercício social de 2018, os membros do Conselho Fiscal fizeram jus a remuneração fixa mensal,
sem nenhum benefício direto ou indireto.

Diretoria Estatutária
Os membros da Diretoria Estatutária da Companhia fazem jus a uma remuneração fixa, que inclui um
salário fixo mensal e os seguintes benefícios: seguro de vida, assistência médica vale refeição, e
remuneração variável baseada no PPR.
Adicionalmente, os membros da Diretoria Estatutária também são elegíveis aos Planos de Opção de
Ações (“Planos de Opções”) e integram o Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção Baseado
em Ações (“Plano de Ações”), aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada
em 28 de abril de 2017.
O Diretor Presidente e o Vice-Presidente Administrativo e Financeiro e de Relações com
Investidores, por sua vez, são também elegíveis a Planos de Incentivo de Longo Prazo e Retenção
Baseado em Ações da Companhia destinados aos administradores ocupantes desses cargos
(“Planos de Ações CEO e CFO”). Também havia previsão de pagamento de bônus em dinheiro ao
Diretor Presidente e ao Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores,
condicionado ao desempenho da Companhia e ao atingimento de metas pré-estabelecidas, em caso
de cessação do exercício do cargo por término do prazo de vigência dos seus respectivos contratos
em 31 de dezembro de 2018 – o que não ocorreu. Os valores recebidos a título de bônus por
cessação de exercício do cargo deveriam, necessariamente, ser integralmente aplicados na
aquisição de ações da Companhia no mercado. As ações adquiridas com a utilização desse bônus
estariam sujeitas à obrigação de não negociação (lock up) por um período de 3 (três) anos a contar
das datas de aquisições de ações por eles realizadas no âmbito do Plano de Ações.

Diretoria Não Estatutária
Os Diretores Não Estatutários da Companhia fazem jus a remuneração fixa, que inclui um salário
fixo mensal e os seguintes benefícios: seguro de vida, assistência médica, vale refeição, e
remuneração variável baseada no PPR.
Ainda, alguns membros de nossa Diretoria Não Estatutária foram elegíveis aos nossos Planos de
Opções e passaram a integrar o Plano de Ações.

Comitês
A Companhia possui os seguintes comitês não estatutários: o Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas, o Comitê Estratégico, o Comitê de Remuneração e Pessoas, o Comitê de Tecnologia
da Informação e o Comitê de Compliance, cujos membros, em regra, não fazem jus a qualquer
remuneração pela participação nos referidos comitês.
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A exceção é um membro independente do Comitê de Auditoria, que faz jus a remuneração fixa
trimestral.
(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total

Conselho de Administração

A remuneração fixa do Conselho de Administração, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representou 100% do total da remuneração recebida pelos membros do órgão.
A remuneração fixa do Conselho de Administração, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, representou 99,6% do total da remuneração recebida pelos membros do órgão.
A remuneração variável recebida pelos conselheiros representou 0,4% do total da remuneração
global do órgão.
A remuneração fixa do Conselho de Administração, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, representou 97% do total da remuneração recebida pelos membros do órgão. A
remuneração variável recebida pelos conselheiros representou 3% do total da remuneração global
do órgão.

Conselho Fiscal
A remuneração fixa do Conselho Fiscal, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
representou 100% do total da remuneração recebida pelos conselheiros fiscais.
Adicionalmente, nota-se que o Conselho Fiscal não foi instalado nos exercícios de 2016 e 2017.
Diretoria Estatutária
A remuneração fixa da nossa Diretoria Estatutária, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representou 22% do total da remuneração recebida pelos membros do órgão. A
remuneração variável, por sua vez, representou 78% do total da remuneração recebida pelos
membros da Diretoria Estatutária.
A remuneração fixa da nossa Diretoria Estatutária, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, representou 17% do total da remuneração recebida pelos membros do órgão. A
remuneração variável, por sua vez, representou 83% do total da remuneração recebida pelos
membros da Diretoria Estatutária.
A remuneração fixa da nossa Diretoria Estatutária, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, representou 25% do total da remuneração recebida pelos membros do órgão. A
remuneração variável, por sua vez, representou 75% do total da remuneração recebida pelos
membros da Diretoria Estatutária.
Diretoria Não Estatutária
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A remuneração fixa da nossa Diretoria Não Estatutária, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representou 64% do total da remuneração recebida pelos diretores não
estatutários. A remuneração variável, por sua vez, representou 36%.
A remuneração fixa da nossa Diretoria Não Estatutária, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, representou 74% do total da remuneração recebida pelos diretores não
estatutários. A remuneração variável, por sua vez, representou 26%.
A remuneração fixa da nossa Diretoria Não Estatutária, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, representou 42% do total da remuneração recebida pelos diretores não
estatutários. A remuneração variável, por sua vez, representou 58%.

Comitês
Como destacado no item anterior, em regra, os membros dos comitês da Companhia não fazem jus
a remuneração. Apenas no caso do comitê de auditoria, há um membro independente que faz jus
exclusivamente a remuneração fixa (trimestral).
(iii)

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

A Companhia procura manter a competitividade e a atualidade de suas práticas de remuneração,
adotando como metodologia de cálculo e de reajuste para cada um dos elementos da remuneração,
dentre outros critérios e parâmetros: (i) estudos de mercado voltados à avaliação do cargo e
comparação das práticas da Companhia às de outras empresas de referência no mercado por meio
da metodologia fornecida pela Mercer (pontuação) empresa global, onde os cargos são comparados
ao mercado selecionado e alinhados a uma tabela salarial de acordo com o peso/contribuição de
cada cargo dentro da organização; (ii) índices oficiais de inflação; e (iii) negociação com o sindicato
da respectiva categoria profissional.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

A remuneração da administração da Companhia é composta de modo a prover incentivos para
melhoria de nossa gestão e a retenção de nossos profissionais, visando ao ganho pelo
compromisso com os melhores resultados de curto, médio e longo prazo, bem como o alinhamento
de interesses com os interesses dos acionistas da Companhia.
(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para este fato
Nos casos de cumulação de cargos no Conselho de Administração e na Diretoria Estatutária, os
administradores em questão seriam remunerados somente pelo seu cargo na Diretoria Estatuária.
Atualmente, não há cumulação de cargos.
Adicionalmente, como destacado anteriormente, em regra os membros de comitês não fazem jus a
remuneração por tais cargos (exceto no caso de um membro independente do comitê de auditoria,
que faz jus a remuneração fixa trimestral).
c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A definição da remuneração fixa dos Diretores, membros do Conselho de Administração e do
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Comitê de Auditoria, baseia-se em estudos das práticas de mercado.
Para a determinação da remuneração variável e da remuneração baseada em ações da Diretoria, a
Companhia utiliza como referência estudos de mercado, a meritocracia e o atingimento de metas,
como por exemplo Reservas totais, margem, lucro líquido, índice de satisfação dos clientes, entre
outros. No ciclo de 2018 o PPR tem como condição mínima o atingimento do lucro líquido da
Companhia e aprovação das metas do ano vigente pelo Conselho de Administração. Para cálculo do
valor a ser pago, consideramos o target salarial por nível hierárquico, o atingimento de metas
individuais, adesão a valores e o atingimento de metas da Companhia. A nota final irá considerar a
ponderação entre as metas individuais, adesão a valores e metas da Companhia. Os pagamentos
acontecerão após a apuração das metas do período avaliado.
d)
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A parcela variável da remuneração dos membros da Diretoria da Companhia está vinculada ao
desempenho da própria Companhia no período em questão. Sendo assim, os valores a serem
pagos aos Diretores da Companhia a título de remuneração variável (bônus, PPR e baseada em
ações) dependem dos resultados da Companhia, alcance de metas individuais e adesão a valores
dos seus administradores e principais executivos.
e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
A estratégia de remuneração da Companhia acima descrita procura incentivar os colaboradores da
Companhia a buscar a melhor rentabilidade das iniciativas de negócio desenvolvidos pela
Companhia, por meio do alinhamento dos interesses dos colaboradores aos interesses da
Companhia.
Em uma perspectiva de curto prazo, a Companhia busca obter tal alinhamento por meio de salários
e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e com o PPR.
A médio prazo, a Companhia prevê o pagamento de remuneração variável, inclusive por meio do
PPR, visando a estimular o alcance e a superação de metas individuais e da Companhia, alinhadas
ao orçamento e planejamento estratégico.
Por fim, a longo prazo, a Companhia prevê especialmente os planos de remuneração baseada em
ações, por meio dos quais se privilegia o alinhamento de interesses entre administradores e a
Companhia atrelando parte da remuneração desses administradores à valorização futura das
ações.

f)
existência de remuneração suportada
controladores diretos ou indiretos

por

subsidiárias, controladas ou

Não existe remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos da Companhia.
g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
O Sexto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia Geral
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Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2016, prevê que o Conselho de Administração poderá
estabelecer, para um ou mais participantes do plano, o direito de antecipar o exercício de suas
opções na ocorrência de determinados eventos relacionados à transferência de controle da
Companhia.
Adicionalmente, também nos termos do Sexto Plano de Opção de Compra de Ações, o VicePresidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia tem direito ao
recebimento de bônus, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a ser pago
pela Companhia, em razão da venda da totalidade da participação acionária do BTC FIP (Grupo
Carlye), o qual está contido na remuneração global da administração.

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;
A remuneração anual global dos administradores é fixada pelos acionistas da Companhia
reunidos em Assembleia Geral, após proposta submetida pela administração da Companhia, nos
termos do artigo 152 da Lei nº 6.404, de 1976.
Cabe ao Conselho de Administração, após análise feita pelo Comitê de Remuneração, determinar,
os honorários fixos e variáveis dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária e Não Estatutária, observado o limite da remuneração global anual aprovada em
assembleia.
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação de remuneração individual, indicando
se há utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo,
os critérios de comparação e a abrangência desses estudos; e
A definição da remuneração individual dos administradores da Companhia considera as
respectivas funções, atribuições e responsabilidades, além de estudos de mercado voltados para
avaliação do cargo e comparação das práticas da Companhia às de outras empresas de
referência no mercado, com vistas a assegurar a competitividade das práticas remuneratórias da
Companhia.
(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação
da política de remuneração do emissor
A Companhia não possui uma política de remuneração formalmente aprovada, tendo as suas
práticas acompanhadas e revistas anualmente.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

7,00

4,00

3,00

14,00

2.520.000,00

6.281.853,37

469.978,56

9.271.831,93

Benefícios direto e indireto

0,00

214.208,53

0,00

214.208,53

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

432.000,00

828.956,48

93.995,71

1.354.952,19

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR /CVM/SEP/ N° 03/2019

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR /CVM/SEP/ N°
03/2019

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR /CVM/SEP/ N°
03/2019.

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.666.666,67

0,00

1.666.666,67

Participação de resultados

0,00

4.283.683,60

0,00

4.283.683,60

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

589.905,91

0,00

589.905,91

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: Os montantes
englobados na rubrica “outros”
congregam encargos
(previdenciários e trabalhistas)
incidentes sobre a remuneração
variável, inclusive sobre a
remuneração baseada em
ações (incluindo opções)

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

2.996.297,51

0,00

2.996.297,51

16.861.572,07

563.974,27

20.377.546,34

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR CVM/SEP/Nº 03/2019,
os números de membros total e
remunerados do Conselho de
Administração e da Diretoria
Estatutária (letras “b” e “c”) foram
apurados de acordo com a média
anual do número de membros de
cada órgão (total e remunerados)
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.
2.952.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,42

5,92

2,00

15,34

Nº de membros remunerados

6,42

5,92

2,00

14,34

2.283.000,00

12.848.518,89

280.681,62

15.412.200,51

3.382,56

278.918,43

0,00

282.300,99

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

PÁGINA: 256 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Versão : 23

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

1.407.851,32

62.663,81

1.920.515,13

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR /CVM/SEP/ N° 03/2019

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR /CVM/SEP/ N°
03/2019.

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR /CVM/SEP/ N°
03/2019.

Remuneração variável
Bônus

0,00

6.640.438,14

0,00

6.640.438,14

Participação de resultados

0,00

7.808.958,40

0,00

7.808.958,40

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

4.433.198,69

0,00

4.433.198,69

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: Os montantes
englobados na rubrica “outros”
congregam encargos
(previdenciários e trabalhistas)
incidentes sobre a remuneração
variável, inclusive sobre a
remuneração baseada em
ações (incluindo opções)

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

33.131.652,74

0,00

33.131.652,74

66.549.536,61

343.345,43

69.629.264,60

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR CVM/SEP/Nº 02/2018,
os números de membros total e
remunerados do Conselho de
Administração e da Diretoria
Estatutária (letras “b” e “c”) foram
apurados de acordo com a média
anual do número de membros de
cada órgão (total e remunerados)
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.
2.736.382,56

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,17

5,83

13,00

Nº de membros remunerados

6,17

5,83

12,00

1.870.486,11

8.416.608,61

10.287.094,72

Benefícios direto e indireto

0,00

286.663,45

286.663,45

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

347.097,22

1.193.845,19

1.540.942,41

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR /CVM/SEP/ N°02/2018

refere-se à contribuição patronal
do INSS, conforme especificado
no OFÍCIO
CIRCULAR /CVM/SEP/ N°
02/2018

Remuneração variável
Bônus

0,00

9.220.637,64

9.220.637,64

Participação de resultados

0,00

9.251.105,01

9.251.105,01
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Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

9.374,57

30.468.111,98

30.477.486,55

Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR CVM/SEP/Nº 02/2018,
os números de membros total e
remunerados do Conselho de
Administração e da Diretoria
Estatutária (letras “b” e “c”) foram
apurados de acordo com a média
anual do número de membros de
cada órgão (total e remunerados)
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Parte refere-se a encargos
(previdenciários e trabalhistas)
incidentes sobre a remuneração
variável, inclusive sobre os
Planos de Incentivo e parte
refere-se a remuneração
baseada em ações.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Observação

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR CVM/SEP/Nº
02/2018, os números de
membros total e remunerados
do Conselho de Administração e
da Diretoria Estatutária (letras
“b” e “c”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão (total e remunerados)
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Total da remuneração

2.253.957,91

58.836.971,88

61.090.929,78

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

6,00

15,00

Nº de membros remunerados

2,92

6,00

8,92

854.400,00

7.865.246,00

8.719.646,00

Benefícios direto e indireto

0,00

227.267,00

227.267,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

160.000,00

1.083.062,00

1.243.062,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos (INSS)

Encargos (INSS)

Remuneração variável
Bônus

0,00

5.757.603,00

5.757.603,00

Participação de resultados

0,00

9.251.105,00

9.251.105,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

131.987,00

131.987,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Encargos (INSS)
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Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

30.647,00

11.667.439,00

11.698.086,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017, o
número de membros total do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária (letra “b”) foram
apurados de acordo com a média
anual do número de membros de
cada órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017, o
número de membros remunerados
do Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária (letra “c”) foram
apurados de acordo com a média
anual do número de membros
remunerados de cada órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/201
7, o número de membros total
do Conselho de Administração e
da Diretoria Estatutária (letra
“b”) foram apurados de acordo
com a média anual do número
de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/
Nº01/2017, o número de
membros remunerados do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária (letra “c”)
foram apurados de acordo com
a média anual do número de
membros remunerados de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais.

1.045.047,00

35.983.709,00

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

37.028.756,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
13.3 – Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para
o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do
conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

a.
b.
c.
d.

e.

órgão
número total de membros
número de membros remunerados
em relação ao bônus:
i.
valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii.
valor máximo previsto no plano de remuneração
iii.
valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas
iv.
valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais
em relação à participação no resultado:
i.
valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii.
valor máximo previsto no plano de remuneração
iii.
valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas
iv.
valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais.
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Exercício social corrente (2019)
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

7,00

4,00

3,00

14,00

Número de membros
remunerados

0,00

4,00

3,00

7,00

Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido
no resultado

-

-

-

-

Bônus

Participação no resultado
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

-

2.141.842,00

-

2.141.842,00

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

-

8.567.367,00

-

8.567.367,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

4.283.684,00

-

4.283.684,00

Valor efetivamente reconhecido
no resultado

-

-

-

-
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

7,42

5,92

2,00

15,34

Número de membros
remunerados

0,00

5,92

2,00

7,92

Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido
no resultado

-

6.640.438,14

-

6.640.438,14

Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

-

3.244.640,83

-

3.244.640,83

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

-

12.978.563,33

-

12.978.563,33

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

6.489.281,67

-

6.489.281,67

Valor efetivamente reconhecido
no resultado

-

7.808.958,40

-

7.808.958,40

Bônus

Participação no resultado
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

7,17

5,83

-

13,00

Número de membros
remunerados

0,00

5,83

-

5,83

Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

-

9.220.637,64

-

9.220.637,64

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

-

9.220.637,64

-

9.220.637,64

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

9.220.637,64

-

9.220.637,64

Valor efetivamente reconhecido
no resultado

-

9.220.637,64

-

9.220.637,64

Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

-

9.251.105,01

-

9.251.105,01

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

-

9.251.105,01

-

9.251.105,01

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

9.251.105,01

-

9.251.105,01

Valor efetivamente reconhecido
no resultado

-

9.251.105,01

-

9.251.105,01

Participação no resultado
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Número total de membros

9,00

6,00

-

15,00

Número de membros
remunerados

0,00

6,00

-

8,00

Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

-

5.757.603,00

-

5.757.603,00

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

-

5.757.603,00

-

5.757.603,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

5.757.603,00

-

5.757.603,00

Valor efetivamente reconhecido
no resultado

-

5.757.603,00

-

5.757.603,00

Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

-

9.251.105,00

-

9.251.105,00

Valor máximo previsto no plano
de remuneração

-

9.251.105,00

-

9.251.105,00

Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

-

9.251.105,00

-

9.251.105,00

Valor efetivamente reconhecido
no resultado

-

Participação no resultado

-

-

-
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
13.4 Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
a. Termos e condições gerais Planos de Opções
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de julho de 2011, os acionistas da Companhia
aprovaram o Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações, com efeitos a partir de 1º de janeiro de
2010, cujo objeto é a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia aos diretores
estatutários sem vínculo empregatício e aos empregados da Companhia considerados executivoschave, estes últimos indicados pelo Conselho de Administração, sujeitos a determinadas condições
previstas no respectivo plano (“Primeiro Plano”).
As opções concedidas no âmbito do Primeiro Plano são de duas espécies, a saber:
(i) “Time Based Options” (TBO) ou Exercício da Opção com base no Prazo do Vínculo
Empregatício (25% do total) – O beneficiário terá direito de exercer as opções, com base em um
cronograma de vesting de 20% ao ano, por 5 (cinco) anos, desde que permaneça como empregado,
diretor ou prestador de serviços da Companhia durante o referido período; e
(ii) “Performance Based Options” (PBO) ou Exercício da Opção com base no Desempenho da
Companhia (75% do total) – O beneficiário terá direito de exercer as opções se o acionista FIP BTC
tiver um retorno sobre o capital investido na Companhia de, pelo menos, 25% ao ano. Nos termos do
plano e, tendo em vista a alienação de ações pelo FIP BTC no âmbito da oferta pública inicial de
distribuição secundária de ações da Companhia, caso a taxa interna de retorno de tal alienação seja
superior a 30% ao ano, as opções com base no desempenho da Companhia (PBO) serão convertidas
em opções com base no prazo do vínculo empregatício (TBO), condicionada à permanência do
beneficiário como empregado, diretor ou prestador de serviços da Companhia. Tais opções se
tornarão exercíveis na proporção de 20% ao ano, no prazo de 5 (cinco) anos.
(iii) Em reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de outubro de 2011, os membros do
Conselho de Administração da Companhia aprovaram o Segundo Plano de Opção de Compra de
Ações, modificado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2013, cujo
objeto é a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia aos empregados da
Companhia considerados executivos-chave e que sejam indicados pelo Conselho de Administração
para receberem opções, sujeitos a determinadas condições previstas no respectivo plano (“Segundo
Plano”). Os beneficiários do Segundo Plano celebraram os contratos a partir de 10 de novembro de
2011.
As opções concedidas no âmbito do Segundo Plano são da espécie “Time Based Options” (TBO) ou
Exercício da Opção com base no Prazo do Vínculo Empregatício (100% do total) – O beneficiário
terá direito de exercer as opções, com base em um cronograma de vesting de 5 (cinco) anos, sendo
40% no segundo ano e 20% a cada ano remanescente, desde que permaneça como empregado,
diretor ou prestador de serviços da Companhia durante o referido período.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de julho de 2013, os acionistas da Companhia
aprovaram o Terceiro Plano de Opções de Ações, posteriormente modificado pela Assembleia Geral
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
Extraordinária realizada em 1º de setembro de 2014, mantendo os efeitos desde 11 de março de
2013, (“Terceiro Plano”), que tem por objeto a outorga de opções de compra de ações a
determinados executivos-chave da Companhia indicados pelo conselho de administração.
As principais modificações implementadas pela alteração do Terceiro Plano foram a eliminação de
vesting antecipado em caso de alienação de controle e a alteração do período de restrição de venda de
ações (“lock up”).
As opções concedidas no âmbito do Terceiro Plano são da espécie “Time Based Options” (TBO) ou
Exercício da Opção com base no Prazo do Vínculo Empregatício (100% do total), com a previsão
de um cronograma de vesting de 4 (quatro) anos, sendo 25% por ano, condicionado à permanência
do participante como empregado, diretor ou prestador de serviços da Companhia durante o referido
período.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2013, os acionistas da
Companhia aprovaram o Quarto Plano de Opções de Ações, modificado pelas Assembleias Gerais
Extraordinárias da Companhia realizadas em 1º de setembro de 2014 e em 20 de outubro de 2016,
com efeitos a partir de 10 de novembro de 2011, que modifica e substitui parte do Segundo Plano,
além de incluir a outorga de novas opções de compra de ações.
O objeto do Quarto Plano de Opções de Ações é a outorga de opções de compra de ações de
emissão da Companhia aos seus empregados considerados executivos-chave e que sejam indicados
pelo Conselho de Administração para receberem opções, sujeitos a determinadas condições previstas
no respectivo plano (“Quarto Plano”).
As opções concedidas no âmbito do Quarto Plano são da espécie “Time Based Options” (TBO) ou
Exercício da Opção com base no Prazo do Vínculo Empregatício (100% do total), com a previsão
de um cronograma de vesting de 5 (cinco) anos, sendo 0% no primeiro ano, 40% no segundo ano e
20% por ano nos demais anos, condicionado à permanência do participante como empregado, diretor
ou prestador de serviços da Companhia durante o referido período.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de outubro de 2015, os acionistas da
Companhia aprovaram o Quinto Plano de Opções de Ações, modificado pela Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 20 de outubro de 2016.
O objeto do Quinto Plano de Opções de Ações é a outorga de opções de compra de ações de
emissão da Companhia aos seus empregados considerados executivos-chave e que sejam indicados
pelo Conselho de Administração para receberem opções, sujeitos a determinadas condições previstas
no respectivo plano (“Quinto Plano”).
As opções concedidas no âmbito do Quinto Plano são da espécie “Time Based Options” (TBO) ou
Exercício da Opção com base no Prazo do Vínculo Empregatício (100% do total), com a previsão
de um cronograma de vesting de 5 (cinco) anos, sendo 20% a cada ano, desde que o participante
permaneça como empregado, diretor ou prestador de serviços da Companhia durante o referido
período.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2016, os acionistas da
Companhia aprovaram o Sexto Plano de Opções de Ações. O objeto do Sexto Plano de Opções de
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
Ações é a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia aos seus empregados
considerados executivos-chave e que sejam indicados pelo Conselho de Administração para
receberem opções, sujeitos a determinadas condições previstas no respectivo plano (“Sexto Plano”
e, em conjunto com o Primeiro Plano, o Segundo Plano, o Terceiro Plano, o Quarto Plano e o Quinto
Plano, “Planos de Opção”).
As opções concedidas no âmbito do Sexto Plano são da espécie “Time Based Options” (TBO) ou
Exercício da Opção com base no Prazo do Vínculo Empregatício (100% do total), conferindo ao
beneficiário direito de exercer as opções, com base em um cronograma de vesting de 5 (cinco) anos,
sendo 20% a cada ano, desde que permaneça como empregado, diretor ou prestador de serviços da
Companhia durante o referido período.
O Sexto Plano prevê, ainda, a possibilidade de vesting acelerado para o Vice-Presidente
Administrativo Financeiro da Companhia, no caso da consumação da venda, locação, transferência,
transmissão ou outra alienação em dinheiro ou em outra contraprestação que não em espécie, em
uma operação ou em uma série de operações correlatas, da totalidade de ações da Companhia detidas
pelo FIP BTC ou de todos ou substancialmente todos os ativos da Companhia ou da Companhia e de
suas subsidiárias, como um todo, a qualquer pessoa, exceto ao FIP BTC ou a uma sociedade
coligada ao FIP BTC.
Nesta ocasião, o Vice-Presidente Administrativo Financeiro da Companhia terá o direito de exercer a
totalidade das opções outorgadas pela Companhia no âmbito do Sexto Plano, nos prazos e termos
previstos no Sexto Plano. Adicionalmente, o Sexto Plano prevê, ainda, a possibilidade do principal
executivo da área de comércio eletrônico da Companhia (“Head de E- Commerce”) de substituição do
direito de exercício de suas opções, já exercíveis ou não, parcial ou totalmente, pelo direito de
exercício de opções de compra de ações de sociedade resultante de uma eventual reorganização
societária realizada pela Companhia para segregar seu negócio de agências de viagens online,
incluindo os ativos e operações dos websites www.cvc.com.br e www.submarinoviagnes.com.br
(“Negócio Online Resultante da CVC”), no limite máximo de 3% (três por cento) do total do capital
social do Negócio Online Resultante da CVC, nos termos previstos no Sexto Plano.
Os Primeiro, Segundo e Terceiro Planos são administrados pelo Conselho de Administração da
Companhia, que possui amplos poderes para administrá-los e interpretá-los, dispondo, dentre outros,
de poderes para: (a) decidir sobre todas e quaisquer providências relativas à administração dos
Planos de Opção, interpretar e aplicar as normas gerais neles estabelecidas, bem como analisar
casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados aos Planos de Opção;
(b) selecionar, dentre as pessoas elegíveis a participar dos Planos de Opção, aqueles que dele
participarão, podendo a qualquer tempo nomear novos beneficiários ou outorgar novas opções aos
beneficiários, observado os limites quantitativos estabelecidos nos Planos de Opção; (c) deliberar
sobre a aquisição de ações ordinárias pela própria Companhia, conforme necessário para
cumprimento do estabelecido nos respectivos Planos de Opção; (d) aprovar os contratos a serem
celebrados entre a Companhia e cada um dos beneficiários dos Planos de Opção; (e) modificar os
prazos para o exercício das opções e as restrições de venda das ações resultantes dos exercícios das
opções e os demais termos e condições de cada contrato; e (f) definir o preço de exercício para as
opções.
No caso do Quarto, Quinto e Sexto Planos, a Assembleia Geral da Companhia possui amplos
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poderes para administrá-los e interpretá-los. Não obstante, o Conselho de Administração da
Companhia poderá: (i) interpretar e aplicar as normas gerais ora estabelecidas, dirimindo eventuais
dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas; (ii) selecionar, dentre as pessoas
elegíveis a participar do Quarto, Quinto e Sexto Planos, aqueles que dele participarão, podendo a
qualquer tempo agregar novos participantes; (iii) deliberar sobre a data em que as opções serão
outorgadas; (iv) deliberar sobre a aquisição de ações ordinárias pela própria Companhia; (v) aprovar o
contrato a ser celebrado entre a Companhia e cada um dos participantes; e (vi) definir o preço do
exercício das opções a ser pago pelos participantes.
As opções objeto dos Planos serão outorgadas aos participantes em caráter pessoal, não podendo
ser empenhadas, cedidas ou transferidas a terceiros, salvo na hipótese de falecimento ou invalidez
permanente nos termos do Plano.
Planos de Incentivo
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017, os acionistas da
Companhia aprovaram o Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção Baseado em Ações da
Companhia – CVC (“ILP CVC”), destinado aos diretores atuais e futuros da Companhia, diretores de
sociedades controladas e determinados empregados da Companhia ou das sociedades controladas
(gerentes com alto potencial).
O Conselho de Administração da Companhia elegerá os participantes dentre as pessoas elegíveis,
bem como aprovará cada contrato a ser celebrado com os participantes, contemplando o número de
ações restritas e os termos e condições para sua concessão.
Nos termos do ILP CVC, para fazer jus ao direito de receber ações restritas da Companhia, o
participante, a seu exclusivo critério, deverá utilizar percentual de sua remuneração variável (PPR)
para adquirir ações de emissão da Companhia no mercado secundário da B3. Os participantes terão
direito de receber as ações restritas e a Companhia terá a obrigação de transferir tais ações restritas
somente após transcorrido o período de lock-up. Para fins do ILP CVC, o período de lock-up significa
o período de 3 (três) anos contado da data de aquisição das ações próprias pelo participante,
devidamente demonstrado à Companhia pelo comprovante de aquisição das ações no mercado
secundário, durante o qual o participante não poderá alienar, transferir, alugar, ceder, empenhar ou
oferecer em garantia quaisquer tais ações adquiridas no mercado secundário, sob pena de, ao final de
tal período, a Companhia não transferir ao participante as ações restritas.
Em 02 de junho de 2017, por sua vez, os acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária, aprovaram os Planos de Incentivo e Retenção Baseado em Ações para o Diretor
Presidente e o Vice-Presidente Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da
Companhia (“ILP CEO” e “ILP CFO”), destinado a tais diretores, e que prevê a transferência a eles de
ações de emissão da Companhia, sem custos, mediante o cumprimento de certas metas préestabelecidas. A transferência das ações também está condicionada ao compromisso dos diretores de
não transferir, de qualquer forma, as ações recebidas, nos prazos determinados no respectivo plano.
b. Principais objetivos dos planos
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Planos de Opções
Os Planos de Opção têm como principais objetivos atrair, motivar e reter os participantes a longo prazo,
de forma a garantir que uma parte relevante do seu patrimônio esteja atrelada à geração de valor para
a Companhia a longo prazo.
Planos de Incentivo
O ILP CVC tem como objetivo: (i) estabelecer regras para que os seus participantes possam receber
ações restritas de forma não onerosa; (ii) aumentar o alinhamento de longo prazo dos interesses dos
seus participantes com os interesses dos acionistas, ampliando o senso de propriedade e o
comprometimento dos seus participantes por meio do conceito de investimento e risco, atrelando o
recebimento de ações restritas ao efetivo e satisfatório exercício das funções de diretor da Companhia
e à performance individual dos demais participantes; e (iii) fortalecer os incentivos para permanência e
manutenção a longo prazo dos seus participantes.
Na mesma linha, o ILP CEO e o ILP CFO destinam-se a definir as regras para a transferência de ações
restritas aos participantes, de forma não onerosa, e a ampliar o alinhamento a médio prazo entre os
interesses dos participantes e os interesses dos acionistas.
c. Forma como os planos contribuem para esses objetivos Planos de Opções
Os Planos de Opção conferem aos seus participantes a possibilidade de se tornarem acionistas da
Companhia. Dessa maneira, espera-se que tal iniciativa estimule os participantes do plano a gerar
mais valor para a Companhia, promovendo seu crescimento e, consequentemente, maximizando seu
lucro.
Planos de Incentivo
O ILP CVC, o ILP CEO e o ILP CFO conferem aos participantes a possibilidade de aumentar a sua
participação na Companhia ou se tornarem acionistas da Companhia, estimulando a sua permanência
na Companhia e, conforme o caso, o atingimento de metas referentes à sua performance individual.
Dessa maneira, espera-se que tal iniciativa estimule os participantes a gerarem mais valor para a
Companhia, promovendo seu crescimento e, consequentemente, maximizando seu lucro.
d. Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
A Companhia possui como política a valorização da meritocracia, estabelecendo metas específicas
para seus empregados, as quais devem ser cumpridas em troca de remuneração adicional ao final do
período. A Companhia acredita que os Planos de Opção, bem como o ILP CVC, o ILP CEO e o ILP
CFO adequam-se à sua política de remuneração, estimulando seus respectivos beneficiários a
perseguirem melhores resultados para a Companhia, o que gera impacto direto na remuneração de
seus empregados.
e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e
longo prazo
Planos de Opções
Os Planos de Opção alinham os interesses da Companhia, de seus administradores e de seus
empregados na medida em que visa a otimização da gestão e a manutenção de seus principais
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executivos e empregados, cujo comprometimento e dedicação no desenvolvimento de suas
atribuições impactarão positivamente os resultados da Companhia no curto e longo prazo.
Planos de Incentivo
O ILP CVC, o ILP CEO e o ILP CFO alinham os interesses da Companhia e dos participantes, na
medida em que os motivam a otimizar os resultados operacionais da Companhia, retendo executivoschave essenciais para a continuidade da performance da Companhia.
f. Número máximo de ações abrangidas Planos de Opções
Nos termos do Primeiro Plano, o número máximo de ações disponíveis para o exercício das Opções
está limitado a 6.825.000 ações ordinárias de emissão da Companhia. Embora o Primeiro Plano tenha
estabelecido um limite de 6.825.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, o efetivo limite de
ações ordinárias abrangidas em tal Plano é de 4.107.000 ações, sendo 852.000 ações emitidas em
virtude do exercício por executivo da Companhia, em 16 de dezembro de 2011, da opção de
subscrição de ações, as quais foram posteriormente adquiridas e canceladas pela Companhia, e
3.255.000 ações ordinárias de emissão da Companhia que estavam disponíveis para exercício.
Nos termos do Segundo Plano, o número máximo de ações disponíveis para o exercício das Opções
está limitado a 69.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Aditivo ao Terceiro Plano, o número máximo de ações disponíveis para o exercício das
Opções está limitado a 7.403.400 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Aditivo ao Quarto Plano, o número máximo de ações disponíveis para o exercício das
Opções está limitado a 1.860.300 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Quinto Plano, o número máximo de ações disponíveis para o exercício das Opções
está limitado a 1.363.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Sexto Plano, o número máximo de ações disponíveis para o exercício das Opções está
limitado a 1.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Planos de Incentivo
Nos termos do ILP CVC, o número máximo de ações restritas que poderão ser concedidas estará
limitado, anualmente, a 0,30% (zero vírgula trinta por cento) do capital social da Companhia.
O ILP CEO, por sua vez, limita as ações restritas que poderão ser entregues ao número máximo de
2.039.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Por fim, o ILP CFO prevê o limite máximo de 274.000 ações ordinárias de emissão da Companhia a
serem entregues.
g. Número máximo de opções a serem outorgadas Planos de Opções
No âmbito dos Planos, cada opção equivale a 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia.
Assim, nos termos do Primeiro Plano e conforme já explicitado no item “f” acima, o número
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máximo de opções a serem outorgadas está limitado a 3.255.000 ações ordinárias de emissão da
Companhia.
Nos termos do Segundo Plano, o número máximo de opções a serem outorgadas está limitado a
69.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Aditivo ao Terceiro Plano, o número máximo de opções a serem outorgadas está
limitado a 7.403.400 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Aditivo ao Quarto Plano, o número máximo de opções a serem outorgadas está
limitado a 1.860.300 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Quinto Plano, o número máximo de ações disponíveis para o exercício das opções está
limitado a 1.363.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Sexto Plano, o número máximo de ações disponíveis para o exercício das opções está
limitado a 1.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.
h. Condições de aquisição de ações Planos de Opções
No âmbito dos Planos de Opções, uma vez outorgadas as opções, estas poderão ser exercidas pelo
prazo de 10 (dez) anos contados da data da respectiva outorga e as ações poderão ser subscritas
desde que atendidas as exigências e condições previstas nos Planos de Opções, e desde que
respeitados os termos dos contratos de compra e venda de ações celebrados com os participantes.
Planos de Incentivo
Nos termos do ILP CVC, o Conselho de Administração da Companhia condicionará a transferência
das ações restritas aos participantes: (i) a não ocorrência de qualquer hipótese de desligamento
previstas no ILP CVC, até o término do período de lock-up; e (ii) à aquisição e à manutenção da
titularidade de todas as ações adquiridas no mercado secundário pelo participante durante o período
de lock-up.
Nos termos do ILP CEO, as ações poderão ser transferidas para o Diretor Presidente desde que se
verifique: (i) a continuidade do vínculo empregatício e/ou estatutário, conforme o caso, até o fim do
período aquisitivo estabelecido; (ii) o cumprimento satisfatório e tempestivo de determinadas metas,
que incluem a definição de nova estrutura organizacional da Companhia e a seleção de substituto e
coordenação do procedimento de sucessão do Diretor Financeiro; e (iii) a verificação de valor positivo
resultante da equação matemática, prevista no ILP CEO, para a definição da quantidade de ações
restritas a serem entregues pela Companhia.
De forma semelhante, o ILP CFO prevê que as ações poderão ser transferidas para o participante desde
que se verifique: (i) a continuidade do vínculo empregatício e/ou estatutário, conforme o caso, até o
fim do período aquisitivo estabelecido; (ii) o cumprimento satisfatório e tempestivo de determinadas
metas, que incluem a indicação de um potencial sucessor para si mesmo, o treinamento do seu
potencial sucessor e o compromisso de não se desligar da Companhia até o fim de 2018; e (iii) a
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verificação de valor positivo resultante da equação matemática, prevista no ILP CFO, para a definição
da quantidade de ações restritas a serem entregues pela Companhia.
i. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Planos de Opções
Nos termos dos contratos individuais dos Planos de Opção, o preço de exercício das opções a ser
pago pelos participantes será: (i) de R$ 4,99 por ação, no âmbito do Primeiro Plano, corrigido pelo
IPCA; (ii) de R$22,46 por ação, corrigido pelo IPCA, no âmbito do Segundo Plano; (iii) de R$11,82 por
ação, corrigido pelo IPCA, no âmbito do Terceiro Plano e respectivo Aditivo; (iv) de R$11,82 por ação,
no âmbito do Quarto Plano e respectivo Aditivo; (v) de R$13,93 a R$15,06 por ação, no âmbito do
Quinto Plano; e (vi) apurado com base na cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA,
atual B3, no pregão do dia útil imediatamente anterior à data da outorga, no âmbito do Sexto Plano,
sendo que, após essa data, o preço de exercício será corrigido pela variação do IPCA até a data do
efetivo exercício das opções.
O preço de exercício estará definido nos contratos individuais celebrados com cada beneficiário de
cada Plano de Opções, corrigido pela variação do IPCA desde a data da outorga das opções até a
data de seu efetivo exercício, exceto no Terceiro Plano cuja correção é aplicável apenas a partir do
quarto aniversário da data de outorga.
O preço de exercício será ajustado na forma considerada apropriada pelo Conselho de Administração
em razão de (i) alteração na estrutura de capital da Companhia; (ii) bonificação em ação,
desdobramento ou grupamento de ações promovidos pela Companhia; ou (iii) quaisquer
reorganizações societárias, recapitalizações, fusões, incorporações, permuta de ações, cisão,
liquidação ou dissolução envolvendo a Companhia, observado que tal ajuste não representará um
aumento relativo do preço de exercício.
Planos de Incentivo
Para o ILP CVC, o ILP CEO e o ILP CFO o preço de exercício não é aplicável, tendo em vista que as
ações restritas serão entregues aos participantes a título não oneroso.
j. Critérios para fixação do prazo de exercício
Planos de Opções
Nos termos dos Planos de Opção, as opções poderão ser exercidas pelo participante durante o prazo
de 10 (dez) anos contados da data da respectiva outorga, não podendo o vesting ser antecipado pelo
beneficiário.
As opções não exercidas no prazo de exercício restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou indenização.
A Companhia terá um prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Termo de Exercício de
Opção, para efetuar a transferência ou emissão das ações da Companhia para o participante, contra a
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assinatura do competente boletim de subscrição ou ordem de transferência de ações, conforme o
caso, e o recebimento do preço de exercício.
A negociação das ações pelo beneficiário deverá estar de acordo com a Política de Negociação de
Valores Mobiliários da Companhia. Para todos os Planos de Opção, poderão ser estabelecidas
restrições ao exercício das opções em datas que antecedem a divulgação de resultados trimestrais ou
anuais, bem como de fatos relevantes pela Companhia.
PRIMEIRO PLANO (PBO E TBO)
Nos termos do Primeiro Plano, há duas hipóteses de vesting para o exercício das opções, quais
sejam:
(i)

“Time Based Options” (TBO) ou Exercício da Opção com base no Prazo do Vínculo

Empregatício (25% do total). Tais opções se tornarão exercíveis (vested) durante um período de
cinco anos, em parcelas iguais de 20% ao ano, em cada aniversário da outorga das opções, sujeito à
continuidade do vínculo empregatício do empregado, de prestação de serviços ou do mandato de
diretor estatutário com a Companhia até a data de vesting aplicável; e
(ii)

“Performance Based Options” (PBO) ou Exercício da Opção com base no Desempenho

da Companhia (75% do total). Entre 0% e 100% destas opções se tornarão exercíveis (vested) a
partir data em que ocorrer qualquer evento de liquidez, conforme estipulado no Primeiro Plano, desde
que (1) o FIP BTC, ou qualquer sociedade coligada ao FIP BTC, tenha obtido determinada taxa de
retorno, conforme definido no Primeiro Plano, na alienação das ações de emissão da Companhia
antes (inclusive) da data em que ocorrer qualquer evento de liquidez, e (2) o participante tenha
permanecido, de forma ininterrupta, como empregado, prestador de serviços ou diretor estatutário
sem vínculo de emprego da Companhia até a data em que ocorrer qualquer evento de liquidez, de
acordo com o seguinte cálculo estipulado no Primeiro Plano.
Considerando que houve a alienação de ações pelo FIP BTC¸ no âmbito da oferta pública inicial de
ações da Companhia realizada em outubro de 2013, caso a taxa interna de retorno superior a 30% ao
ano seja atingida, as opções com base no Desempenho da Companhia (PBO) serão convertidas em
opções com base no ou no prazo do vínculo empregatício (TBO) e se tornarão vested de acordo com
o item (i) acima e, em nenhuma ocasião, antes da data de conclusão de uma oferta pública inicial de
ações. Nesse caso, o participante não poderá, durante o prazo de 1 (um) ano a contar do vesting de
cada parcela das opções convertidas, alienar qualquer das ações decorrentes do exercício destas
opções convertidas.
SEGUNDO PLANO (TBO)
Sujeito à continuidade do participante na Companhia até a data de vesting aplicável, as opções se
tornarão exercíveis durante um período de 5 (cinco) anos, de acordo com o cronograma abaixo:
Data de Vesting

Porcentagem exercível

Primeiro aniversário da data de outorga

0%
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Segundo aniversário da data de outorga

40%

Terceiro aniversário da data de outorga

20%

Quarto aniversário da data de outorga

20%

Quinto aniversário da data de outorga

20%

Na data de vesting de 40% das opções no segundo aniversário da data de outorga, o participante
somente poderá vender até 20% destas opções exercíveis, durante o prazo de um ano a contar do
vesting.
Nas hipóteses de opções exercíveis no terceiro, quarto e quinto aniversário da data de outorga, o
participante não poderá, durante o prazo de um ano a contar de cada data de vesting, alienar
qualquer das ações ordinárias de emissão da Companhia decorrentes do exercício das opções.
TERCEIRO PLANO (TBO)
Sujeito à continuidade dos participantes na Companhia até a data de vesting aplicável, as opções se
tornarão exercíveis, de acordo com o cronograma abaixo:
Data de Vesting

Porcentagem exercível

Primeiro aniversário da data de outorga

25%

Segundo aniversário da data de outorga

25%

Terceiro aniversário da data de outorga

25%

Quarto aniversário da data de outorga

25%

QUARTO PLANO (TBO)
Sujeito à continuidade do participante na Companhia até a data de vesting aplicável, as opções se
tornarão exercíveis durante um período de 5 (cinco) anos, de acordo com o cronograma abaixo:
Data de Vesting

Porcentagem exercível

Primeiro aniversário da data de outorga

0%

Segundo aniversário da data de outorga

40%

Terceiro aniversário da data de outorga

20%

Quarto aniversário da data de outorga

20%

Quinto aniversário da data de outorga

20%

A partir do vesting de 40% (quarenta por cento) das opções no segundo aniversário da data de
outorga, o participante somente poderá vender até 20% (vinte por cento) das ações decorrentes do
exercício das opções exercíveis, durante o prazo de 1 (um) ano a contar do vesting.
Nas hipóteses de opções exercíveis no terceiro, quarto e quinto aniversário da data de outorga, o
participante não poderá, durante o prazo de 1 (um) ano a contar de cada data de vesting, alienar
qualquer das ações decorrentes do exercício destas opções.
No entanto, no caso de um evento de venda com a transferência de controle da Companhia, nos
termos do Quarto Plano, o participante terá o direito de exercer a totalidade das opções após a
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conclusão de cada aniversário da data de outorga, desde que o participante continue a desenvolver a
sua função na Companhia ou caso seja demitido sem justa causa pela Companhia. O direito
estabelecido neste parágrafo não é aplicável: (a) àqueles que se tornem participantes após a data de
encerramento do evento de venda; e (b) ao participante que deixe de exercer sua função por demissão
voluntária ou que seja demitido por justa causa.
QUINTO PLANO (TBO)
Sujeito à continuidade do participante na Companhia até a data de vesting aplicável, as opções se
tornarão exercíveis durante um período de 5 (cinco) anos, de acordo com o cronograma abaixo:
Data de Vesting

Porcentagem exercível

Primeiro aniversário da data de outorga

20%

Segundo aniversário da data de outorga

20%

Terceiro aniversário da data de outorga

20%

Quarto aniversário da data de outorga

20%

Quinto aniversário da data de outorga

20%

O participante terá o direito de exercer a totalidade das opções após a conclusão de cada aniversário
da data de outorga conforme acima descrito, desde que o participante continue a desenvolver a sua
função na Companhia ou caso seja demitido sem justa causa pela Companhia. O participante não
poderá, durante o prazo de 1 (um) ano a contar de cada data de vesting, alienar qualquer das ações
decorrentes do exercício destas opções.
No entanto, caso um evento de venda, nos termos do Quinto Plano, resulte na transferência de
controle da Companhia, o participante terá o direito de exercer a totalidade das opções após a
conclusão de cada aniversário da data de outorga conforme acima descrito, desde que o participante
continue a desenvolver a sua função na Companhia ou caso seja demitido sem justa causa pela
Companhia. O direito estabelecido neste parágrafo não é aplicável: (a) àqueles que se tornem
participantes após a data de encerramento do evento de venda; e (b) ao participante que deixe de
exercer sua função por demissão voluntária ou que seja demitido por justa causa.
SEXTO PLANO (TBO)
Sujeito à continuidade do participante na Companhia até a data de vesting aplicável, as opções se
tornarão exercíveis durante um período de 5 (cinco) anos, de acordo com o cronograma abaixo:
Data de Vesting

Porcentagem exercível

Primeiro aniversário da data de outorga

20%

Segundo aniversário da data de outorga

20%

Terceiro aniversário da data de outorga

20%

Quarto aniversário da data de outorga

20%

Quinto aniversário da data de outorga

20%

O participante não poderá, durante o prazo de 1 (um) ano a contar de cada data de vesting, alienar
qualquer das ações decorrentes do exercício destas opções, exceto no caso de Vesting Acelerado,
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conforme definido abaixo.
No entanto, exclusivamente no que se refere às opções detidas pelo CFO da Companhia, no caso de
um Evento de Venda (conforme definido no Sexto Plano), o CFO da Companhia terá o direito de
exercer a totalidade das opções outorgadas pela Companhia no maior dos seguintes prazos: (i) 60
(sessenta) dias após a conclusão do Evento de Venda; ou (ii) 5 (cinco) dias após a conclusão de
qualquer período de lock-up aplicável relacionado ao Evento de Venda, desde que o CFO da
Companhia continue a desenvolver a sua função na Companhia ou caso seja demitido sem justa causa
pela Companhia (“Vesting Acelerado”), observado que o prazo máximo para o referido exercício é de
10 (dez) anos. O Vesting Acelerado deverá constar expressamente do contrato a ser celebrado com o
CFO da Companhia. O direito estabelecido neste parágrafo não é aplicável: (a) aos demais
participantes que não o CFO; e (b) ao CFO que deixar de exercer sua função por demissão voluntária
ou que seja demitido por justa causa antes da ocorrência de um Evento de Venda.
Planos de Incentivo
Para o ILP CVC, o ILP CEO e o ILP CFO, o prazo de exercício não é aplicável, tendo em vista que não
se trata de um plano de opção de compra de ações, nos moldes do art. 168, § 3º, da Lei das Sociedades
por Ações, mas de remuneração baseada na entrega de ações.
k. Forma de liquidação Planos de Opções
Nos termos dos Planos de Opção, o pagamento deverá ser feito (i) à vista, em dinheiro, no ato da
aquisição das ações objeto do Plano por meio do exercício das opções, ou (ii) no caso de exercício das
opções com vistas ao exercício do direito de tag along pelo participante ou do direito de drag along pela
parte vendedora, o pagamento será feito nas mesmas datas do cronograma de recebimento da venda a
ser realizada pela parte vendedora.
Planos de Incentivo
Para o ILP CVC, o ILP CEO e o ILP CFO, a forma de liquidação não é aplicável, tendo em vista que
não se trata de um plano de opção de compra de ações, nos moldes do art. 168, § 3º, da Lei das
Sociedades por Ações, mas de remuneração baseada na entrega de ações.
l. Restrições à transferência das ações Planos de Opções
Pelos Planos de Opções de Ações, haverá uma restrição contratual à alienação de ações objeto dos
Planos de Opções de Ações (lock-up) de 1 (um) ano para cada parcela de opções exercidas.
Planos de Incentivo
O ILP CVC possui um período de lock-up, que significa o período de 3 (três) anos contado da data de
aquisição das ações próprias pelo participante, devidamente demonstrado à Companhia pelo
comprovante de aquisição das ações no mercado secundário, durante o qual o participante não poderá
alienar, transferir, alugar, ceder, empenhar ou oferecer em garantia quaisquer tais ações adquiridas no
mercado secundário, sob pena de, ao final de tal período, a Companhia não estar obrigada a transferir
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ao participante as ações restritas.
No caso do ILP CEO e do ILP CFO, exceto mediante consentimento prévio e escrito por parte da
Companhia, os participantes também se obrigam a não transferir ou onerar, sob qualquer forma, até 31
de dezembro de 2019, as ações recebidas no âmbito do respectivo plano.
m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
Planos de Opções
Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações e/ou aos
efeitos fiscais nos Planos de Opções poderá levar à sua revisão parcial ou integral, ou mesmo sua
suspensão ou extinção, a critério do Conselho de Administração.
Planos de Incentivo
Com relação ao ILP CVC, ILP CEO e ILP CFO nota-se que o Conselho de Administração poderá
estabelecer tratamento particular para casos e situações especiais, durante a vigência do plano, desde
que não sejam afetados os direitos já concedidos aos participantes, e sejam observados todos os
limites e princípios fixados no ILP CVC. Tal tratamento particular não constituirá precedente invocável
por outros participantes. Ainda, o número, a espécie e a classe das ações restritas serão ajustados na
forma considerada apropriada pelo Conselho de Administração, em razão de (i) alteração na estrutura
de capital da Companhia; (ii) bonificação em ação, desdobramento ou grupamento de ações
promovidos pela Companhia; ou (iii) quaisquer reorganizações societárias, recapitalizações, fusões,
incorporações, permuta de ações, cisão, liquidação ou dissolução envolvendo a Companhia,
respeitados e mantidos os direitos dos participantes.
n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações
Planos de Opções
Em caso de ocorrência de qualquer ato ou fato que ponha fim à relação jurídica do titular da opção com
a Companhia, exceto por justa causa, falecimento ou invalidez permanente, abrangendo, entre outras,
as hipóteses de desligamento voluntário do participante, pedido de demissão, renúncia ao cargo,
destituição, substituição ou não reeleição como diretor estatutário sem vínculo de emprego e rescisão
sem justa causa de contrato de trabalho (“Desligamento”), todas as opções que não tenham se
tornado vested/exercíveis até o momento do Desligamento serão imediatamente canceladas e todas as
opções que tenham se tornado exercíveis (vested), porém ainda não exercidas, poderão ser exercidas
pelo participantes no prazo de até 90 (noventa dias) dias contado do Desligamento, a seu exclusivo
critério.
No caso de falecimento e invalidez permanente do participante, todas as opções que não tenham se
tornado exercíveis (vested) até o momento do Desligamento serão imediatamente canceladas e todas as
opções que tenham se tornado vested mas não tenham sido ainda exercidas poderão ser exercidas pelo
participante, ou seus herdeiros e/ou sucessores, no prazo de até 180 (cento e oitenta dias) dias
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contado da data do falecimento ou da invalidez permanente, a seu exclusivo critério.
Plano de Incentivo
Nos termos do ILP CVC, em caso de desligamento do participante por sua iniciativa ou em caso de
desligamento por justa causa do participante a qualquer momento durante o período de lock- up ou
período aquisitivo, conforme o caso, o participante deixará de fazer jus ao direito de receber as ações
restritas.
Em caso de desligamento do participante por iniciativa da Companhia sem justa causa, por falecimento,
aposentadoria ou invalidez permanente, a qualquer momento durante o período de lock-up ou o período
aquisitivo, conforme o caso, o participante fará jus ao recebimento, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do desligamento, do número de ações restritas calculado pro rata temporis em relação
ao período de lock-up ou ao período aquisitivo, transcorrido até a data do desligamento.
Nos termos do ILP CEO e do ILP CFO, em caso de desligamento do participante por sua iniciativa ou por
justa causa a qualquer momento durante o decurso do período aquisitivo, o participante deixará de
fazer jus ao direito de receber as ações restritas dos respectivos planos. Em caso de desligamento do
participante por iniciativa da Companhia sem justa causa a qualquer momento durante o período
aquisitivo, o participante fará jus ao recebimento, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do
desligamento, do número de ações restritas calculado, com base na fórmula descrita acima, pro rata
temporis em relação ao período aquisitivo transcorrido até a data do Desligamento. Caso a quantidade
de ações restritas seja um número fracionário, a Companhia deverá entregar ao participante o número
inteiro de ações restritas imediatamente superior.
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Remuneração baseada em ações - Prevista para o exercício social corrente
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária

Prim eiro Plano

Terceiro Plano

(1)

Quarto
Plano

Quinto
Plano

Sexto
Plano

ILP CEO e
CFO

ILP Geral

Tranche 1.1

Tranche
3.1

Tranche
3.2

Tranche
4.1

Tranche
5.1

Tranche
6.1

(Reais)

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

Núm ero total de m embros(3)

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

Núm ero de membros remunerados

0

0

0

1

1

1

2

4

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

4,99

11,82

11,82

11,82

15,79

10,32

N/A

N/A

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

0,06%

0,34%

0,84%

0,21%

Preço médio ponderado de exercício:

(1) Não estão contempladas as opções e ações restritas destinadas aos nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nossos Planos de Opções e dos nossos Planos de Incentivo.
(3) Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária foi apurado de
acordo com a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
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Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária

Prim eiro Plano

Terceiro Plano

(1)

Quarto
Plano

Quinto
Plano

Sexto
Plano

ILP CEO e
CFO

ILP Geral

Tranche 1.1

Tranche
3.1

Tranche
3.2

Tranche 4.1

Tranche
5.1

Tranche
6.1

(Reais)

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

Núm ero total de m embros(3)

13,33

13,33

13,33

13,33

13,33

13,33

13,33

13,33

Núm ero de membros remunerados

1

1

1

3

2

1

2

3

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

4,99

11,82

11,82

11,82

15,79

10,32

N/A

N/A

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

0,06%

0,34%

0,84%

0,15%

Preço médio ponderado de exercício:

(1) Não estão contempladas as opções e ações restritas destinadas aos nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nossos Planos de Opções e dos nossos Planos de Incentivo.
(3) Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária foi apurado de
acordo com a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
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Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
Prim eiro Plano

Terceiro Plano

(1)

Quarto Plano

Quinto
Plano

Sexto
Plano

ILP CEO e
CFO

ILP Geral

Tranche 1.1

Tranche
3.1

Tranche
3.2

Tranche
4.1

Tranche
4.2

Tranche
5.1

Tranche
6.1

(Reais)

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

Núm ero total de m embros(3)

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Núm ero de membros remunerados

1

1

1

3

1

2

1

2

6

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

4,99

11,82

11,82

11,82

11,82

15,79

10,32

N/A

N/A

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

0,38%

2,77%

2,65%

0,34%

0,05%

0,14%

0,37%

0,90%

0,12%

Preço médio ponderado de exercício:

(1) Não estão contempladas as opções de titularidade de nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nosso Plano de Opção.
(3) Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária foi apurado de acordo com
a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
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Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31 de dezembro 2016
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária

Prim eiro Plano

Terceiro Plano

(1)

Quarto Plano

Quinto
Plano

Sexto
Plano

Tranche 1.1

Tranche
3.1

Tranche
3.2

Tranche 4.1

Tranche
4.2

Tranche
5.1

Tranche
6.1

(Reais)

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

Núm ero total de m embros(3)

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Núm ero de membros remunerados

1

1

1

3

1

2

1

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

4,99

11,82

11,82

11,82

11,82

15,79

10,32

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

0,38%

2,77%

2,65%

0,34%

0,05%

0,14%

0,37%

Preço médio ponderado de exercício:

(1) Não estão contempladas as opções de titularidade de nossos diretores não es tatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nosso Plano de Opção.
(3) Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária foi apur ado de acordo
com a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
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Remuneração baseada em ações - Exercício social encerrado em 31 de dezembro 2015
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária

Prim eiro Plano
Tranche
1.1

Tranche
1.2

(1)

Terceiro Plano

Quarto Plano

Quinto
Plano

Tranche
3.1

Tranche
3.2

Tranche
4.1

Tranche
4.2

Tranche 5.1

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

(Reais)

TBO(2)

Núm ero total de m embros(3)

14,42

14,42

14,42

14,42

14,42

14,42

14,42

Núm ero de membros remunerados

1

1

1

1

3

2

2

(a) Das opções em aberto no início do exercício social

4,99

4,99

11,82

11,82

11,82

11,82

15,79

(b) Das opções perdidas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(c) Das opções exercidas durante o exercício social

N/A

6,97

N/A

11.07

N/A

N/A

N/A

(d) Das opções expiradas durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

0,37%

0,62%

2,66%

2,54%

0,32%

0.09%

0,13%

Preço médio ponderado de exercício:

(1) Não estão contempladas as opções de titularidade de nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nosso Plano de Opção.

(3) Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária foi apurado de acordo
com a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
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PARA CADA OUTORGA QUE É RECONHECI DA NO RESULTADO - PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE (2019)
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária (1)

Prim eiro
Plano

Terceiro Plano

Quarto Plano

Quinto Plano

Sexto
Plano

ILP CEO e
CFO

ILP Geral

TBO

TBO

Tranche
1.1

Tranche
3.1

Tranche
3.2

Tranche 4.1

Tranche
4.2

Tranche 5.1

Tranche
6.1

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

Data de outorga

A partir de
1/Jan/2010

11/mar/13

31/out/10

A partir de
10/Nov/2011

A partir de
02/Jul/2012

A partir de
31/Ago/2014

Quantidade de opções/ações
outorgadas

0

0

0

189.000

0

81.000

500.000

1.228.481

301.896

Prazo para que as
opções/ações se tornem
exercíveis

5 anos da
data de
outorga

4 anos da
data de
outorga

4 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

31/07/2019

3 anos da data de
aquisição das ações
próprias

Prazo máximo para exercício
das opções

10 anos da 10 anos da 10 anos da
data de
data de
data de
outorga
outorga
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

N/A

N/A

Prazo máximo de restrição à
transferência de ações

1 ano após
o exercício
das opções

9 meses
contados
de 01 de
agosto de
2014

9 meses
contados
de 01 de
agosto de
2014

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após
o exercício
das opções

N/A

N/A

Valor justo das opções na
data de outorga

2,56

6,38

6,38

5,07

7,51

N/A

N/A

(Reais)
Outorga de opções de
com pra de ações

1 ano após 1 ano após o
o exercício exercício das
das opções
opções

5,23

6,19

A partir de A partir de
09/12/2015 28/04/2017

A partir de 28/04/2017

(1) Não estão contempladas as opções de titularidade de nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nosso Plano de Opção.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

PARA CADA OUTORGA QUE É RECONHECI DA NO RESULTADO - EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária (1)
Prim eiro
Plano

Terceiro Plano

Quarto Plano

Quinto
Plano

Sexto
Plano

ILP CEO e
CFO

ILP Geral

TBO

TBO

Tranche
1.1

Tranche
3.1

Tranche
3.2

Tranche 4.1

Tranche
4.2

Tranche 5.1

Tranche
6.1

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

Data de outorga

A partir de
1/Jan/2010

11/mar/13

31/out/10

A partir de
10/Nov/2011

Quantidade de opções/ações
outorgadas

0

0

0

189.000

0

81.000

500.000

Prazo para que as
opções/ações se tornem
exercíveis

5 anos da
data de
outorga

4 anos da
data de
outorga

4 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

Prazo máximo para exercício
das opções

10 anos da 10 anos da 10 anos da
data de
data de
data de
outorga
outorga
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

N/A

N/A

Prazo máximo de restrição à
transferência de ações

1 ano após
o exercício
das opções

9 meses
contados
de 01 de
agosto de
2014

9 meses
contados
de 01 de
agosto de
2014

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após
o exercício
das opções

1 ano após
o exercício
das opções

1 ano após
o exercício
das opções

N/A

N/A

Valor justo das opções na
data de outorga

2,56

6,38

6,38

5,07

5,23

6,19

7,51

N/A

N/A

(Reais)
Outorga de opções de
com pra de ações

A partir de
A partir de
A partir de A partir de
02/Jul/2012 31/Ago/2014 09/12/2015 28/04/2017
1.228.481

A partir de
28/04/2017
218.005

3 anos da data
31/07/2019 de aquisição das
ações próprias

(1) Não estão contempladas as opções de titularidade de nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nosso Plano de Opção.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações
PARA CADA OUTORGA QUE É RECONHECI DA NO RESULTADO - EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária (1)

Prim eiro
Plano

(Reais)

Terceiro Plano

Quarto Plano

Quinto Plano Sexto Plano

ILP CEO e
CFO

ILP Geral

Tranche 1.1

Tranche 3.1

Tranche 3.2

Tranche 4.1

Tranche 4.2

Tranche 5.1

Tranche 6.1

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

A partir de
1/Jan/2010

11/mar/13

31/out/10

A partir de
10/Nov/2011

A partir de
02/Jul/2012

A partir de
31/Ago/2014

A partir de
09/12/2015

A partir de
28/04/2017

A partir de
28/04/2017

459.000

108.000

185.000

500.000

Outorga de opções de
com pra de ações
Data de outorga
Quantidade de opções/ações
outorgadas
Prazo para que as
opções/ações se tornem
exercíveis

Prazo máximo para exercício
das opções

Prazo máximo de restrição à
transferência de ações

Valor justo das opções na data
de outorga

501.000

3.783.960

5 anos da data 4 anos da data
de outorga
de outorga

10 anos da
data de
outorga

3.619.440

4 anos da data 5 anos da data 4 anos da data 5 anos da data 5 anos da data
de outorga
de outorga
de outorga
de outorga
de outorga

10 anos da data 10 anos da data
de outorga
de outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

9 meses
9 meses
1 ano após o
1 ano após o 1 ano após o 1 ano após o 1 ano após o
contados de 01 contados de 01
exercício das
exercício das exercício das exercício das exercício das
de agosto de
de agosto de
opções
opções
opções
opções
opções
2014
2014

2,56

6,38

6,38

5,07

5,23

6,19

7,51

1.228.481

161.940

31/07/2019

3 anos da data
de aquisição das
ações próprias

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(1) Não estão contempladas as opções de titularidade de nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nosso Plano de Opção.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

PARA CADA OUTORGA QUE É RECONHECI DA NO RESULTADO - EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária (1)

Prim eiro Plano

(Reais)

Terceiro Plano

Quarto Plano

Quinto Plano

Sexto Plano

Tranche 1.1

Tranche 3.1

Tranche 3.2

Tranche 4.1

Tranche 4.2

Tranche 5.1

Tranche 6.1

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

A partir de
1/Jan/2010

11/mar/13

31/out/10

A partir de
10/Nov/2011

A partir de
02/Jul/2012

A partir de
31/Ago/2014

A partir de
09/12/2015

Outorga de
opções de compra
de ações
Data de outorga
Quantidade de
opções/ações
outorgadas

501.000

3.783.960

3.619.440

459.000

108.000

185.000

500.000

Prazo para que as
opções/ações se
tornem exercíveis

5 anos da data de
outorga

4 anos da data de
outorga

4 anos da data de
outorga

5 anos da data de
outorga

5 anos da data de
outorga

5 anos da data de
outorga

5 anos da data de
outorga

Prazo máximo para
exercício das
opções

10 anos da data
de outorga

10 anos da data de
outorga

10 anos da data de
outorga

10 anos da data
de outorga

10 anos da data
de outorga

10 anos da data
de outorga

10 anos da data
de outorga

Prazo máximo de
restrição à
transferência de
ações

1 ano após o
exercício das
opções

9 meses contados
de 01 de agosto de
2014

9 meses contados
de 01 de agosto de
2014

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após o
exercício das
opções

Valor justo das
opções na data de
outorga

2,56

6,38

6,38

5,07

5,23

6,19

7,51

(1) Não estão contempladas as opções de titularidade de nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nosso Plano de Opção.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

PARA CADA OUTORGA QUE É RECONHECI DA NO RESULTADO - EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2015
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária (1)

Prim eiro Plano

Terceiro Plano

Quarto Plano

Quinto Plano

Tranche 1.1

Tranche 1.2

Tranche 3.1

Tranche 3.2

Tranche 4.1

Tranche 4.2

Tranche 5.1

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

Data de outorga

A partir de
1/Jan/2010

A partir de
1/Jan/2010

11/mar/13

31/out/10

A partir de
10/Nov/2011

A partir de
02/Jul/2012

A partir de
31/Ago/2014

Quantidade de
opções/ações
outorgadas

501.000

(Reais)
Outorga de opções
de com pra de ações

3.405.000

3.783.960

3.619.440

459.000

108.000

185.000

Prazo para que as
opções/ações se
tornem exercíveis

5 anos da data de
outorga

5 anos da data de
outorga

4 anos da data de
outorga

4 anos da data de
outorga

5 anos da data de
outorga

5 anos da data de
outorga

5 anos da data de
outorga

Prazo máximo para
exercício das opções

10 anos da data
de outorga

10 anos da data de
outorga

10 anos da data de
outorga

10 anos da data de
outorga

10 anos da data
de outorga

10 anos da data
de outorga

10 anos da data
de outorga

Prazo máximo de
restrição à
transferência de
ações

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após o
exercício das
opções

9 meses contados
de 01 de agosto de
2014

9 meses contados
de 01 de agosto de
2014

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após o
exercício das
opções

Valor justo das
opções na data de
outorga

2,56

4,58

6,38

6,38

5,07

5,23

6,19

(1) Não estão contempladas as opções de titularidade de nossos diretores não estatutários.
(2) Time Based Options. Vide item 13.4 para maiores detalhes acerca de nosso Plano de Opção.
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13.6 - Opções em Aberto
13.6 Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela
diretoria estatutária

Opções em aberto ao final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Quarto Plano

Primeiro
Plano

Tranche 4.2

Tranche 1.1

Tranche 3.1

Quarto
Plano

Quinto
Plano

Tranche 3.2

Tranche 4.1

Tranche 5.1

Terceiro Plano

Sexto Plano

(Reais)

TBO(2)

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

TBO

Número total de
membros

7,42

5,92

5,92

5,92

5,92

5,92

5,92

Número de membros
remunerados

0

0

0

0

1

1

1

-

-

-

-

-

27.000

-

5 anos da
data de
outorga

5 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

Opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se
tornarão exercíveis

5 anos da data de
outorga

5 anos da data
de outorga

4 anos da data
de outorga

4 anos da data
de outorga

5 anos da
data de
outorga

Prazo máximo para
exercício das opções

10 anos da data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

Prazo máximo de
restrição à
transferência de
ações

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após o
exercício das
opções

Preço médio
ponderado de
exercício

11,82

4,99

11,82

11,82

11,82

15,79

10,32

Valor justo das
opções no último dia
do exercício social

5,23

2,56

7,61

5,9

5,07

6,19

7,51

Quantidade

-

-

-

-

189.000

54.000

500.000

Prazo máximo para
exercício das opções

10 anos da data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

10 anos da
data de
outorga

Prazo máximo de
restrição à
transferência de
ações

1 ano após o
exercício das
opções

1 ano após o
exercício das
opções

Preço médio
ponderado de
exercício

11,82

4,99

11,82

11,82

11,82

15,79

10,32

Valor justo das
opções no último dia
do exercício social

5,23

2,56

7,61

5,9

5,07

6,19

7,51

9 meses
9 meses
1 ano após o 1 ano após o 1 ano após o
contados de 01 contados de 01
exercício das exercício das exercício das
de agosto de
de agosto de
opções
opções
opções
2014
2014

Opções exercíveis

9 meses
9 meses
1 ano após o 1 ano após o 1 ano após o
contados de 01 contados de 01
exercício das exercício das exercício das
de agosto de
de agosto de
opções
opções
opções
2014
2014

PÁGINA: 289 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7 Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações
do conselho de administração e da diretoria estatutária nos 3 últimos exercícios
sociais

2018
Órgão*

Conselho de Administração

Diretoria

Número total de Membros

7,42

5,92

Número de membros remunerados

0

5,92

Opções exercidas
Número de Ações

4.310.460

Preço Médio Ponderado do Exercício das ações (R$)

9,92

Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às opções
exercidas

186.494.382,80

Ações entregues
Número de ações entregues

-

-

Preço médio ponderado de aquisição

-

-

-

-

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

2017
Órgão*

Conselho de Administração

Diretoria

Número total de Membros

7,17

5,83

Número de membros remunerados

1,0

5,83

Número de Ações

40.500

2.134.220

Preço Médio Ponderado do Exercício das ações (R$)

9,78

9,92

Opções exercidas
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7

(a) Modelo de precificação
O preço de exercício das opções concedidas é determinado com base no modelo de precificação
“Customized Binomial Tree Model”, sendo que o valor justo de mercado das ações no momento da
outorga das opções, definido nos contratos individuais celebrados com cada participante, é corrigido pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA desde a data da outorga das opções
até a data de seu efetivo exercício nos termos do plano.

(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
Dadas as características distintas dos planos e as diferentes datas de outorgas, foram utilizadas as
seguintes premissas:
Plano 1
Detalhes

Tranche

Tranche

Plano 2

Plano 3

Tranche
2.1

Tranche
3.1

Plano 4
Tranche
4.1

Tranche
4.2

Tranche
4.3

Plano 5

Plano 6

Tranche
5.11

Tranche
6.11

ILP CVC

ILP CEO

ILP CFO

1.1

1.2

Valor de exercício - R$

R$ 4,99

R$ 4,99

R$ 22,46

R$ 11,82

R$ 11,82

R$ 11,82

R$ 11,82

R$ 14,81

R$ 12,87

N/A

N/A

N/A

Volatilidade esperada

32,83%

47,00%

44,35%

30,58%

30,58%

30,58%

30,58%

33,75%

38,33%

36,22%

36,22%

36,22%

Inflação estimada (IPCA)

5,87%

5,87%

5,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Prazo maturidade
estimado

5 anos

4 anos

5 anos

4 anos

5 anos

5 anos

5 anos

4,4 anos

5 anos

3 anos

20 MESES

20 MESES

(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Conforme descrito no item 13.4.j do Formulário de Referência, os participantes dos Planos de Opções da
Companhia poderão exercer suas respectivas opções durante o prazo de 10 (dez) anos contadas da data
da respectiva outorga, não podendo, contudo, o vesting ser antecipado.
No que se refere aos Planos de Incentivo da Companhia (ILP CVC, ILP CEO e ILP CFO), o prazo de
exercício não é aplicável, tendo em vista que não se trata de um plano de opção de compra de ações,
nos moldes do art. 1368, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, mas, sim, de plano de remuneração
baseado na entrega de ações.
(d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Para aferição da volatilidade esperada, apurou-se o comportamento das ações de companhias abertas
pertencentes ao mesmo setor em que a Companhia atua. A partir de tal análise, foi determinado
coeficiente que é utilizado como guia para o cálculo da volatilidade, que se baseia pelo índice do
IBOVESPA.
(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Entende-se que todas as características relevantes das opções consideradas foram mencionadas nos
itens anteriores.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 – Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no
exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor,
seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados
por órgão.
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Informações Consolidadas relativas a 31.12.2018
Órgão

Quantidade

% Participação Total

Conselho de Administração

2.100.000

1,433%

Diretoria

23.587

0,0161%

Conselho Fiscal

n/a

n/a

*Os valores mobiliários detidos por administradores que sejam membros do Conselho de Administração e da Diretoria foram
informados no campo sobre a quantidade de valores mobiliários detidos pelo Conselho de Administração.
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração e aos
diretores estatutários

Até a presente data, não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do Conselho de
Administração e aos Diretores Estatutários da Companhia.
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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

Conselho de Administração
31/12/2016

31/12/2018

31/12/2017

Conselho Fiscal

31/12/2016

31/12/2018

Nº de membros

5,92

5,83

6,00

7,42

7,17

9,00

2,00

Nº de membros
remunerados

5,92

5,83

6,00

6,42

6,17

2,92

2,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

37.908.417,29

32.581.890,00

12.293.000,00

432.000,00

402.000,00

380.400,00

171.672,71

Valor da menor
remuneração(Reais)

2.258.306,28

1.325.080,83

1.250.030,00

387.000,00

342.000,00

252.547,00

171.672,71

Valor médio da
remuneração(Reais)

11.364.645,82

10.086.338,04

5.997.285,00

426.449,81

365.506,69

358.302,00

171.672,71

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2018

Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº03/2019, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária (letra “b”) foi apurado de acordo com a
média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº03/2019, o número de membros remunerados do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária (letra “c”) foi apurado de acordo
com a média anual do número de membros remunerados de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.

31/12/2016

Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária (letra “b”) foram apurados de acordo com
a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017, o número de membros remunerados do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária (letra “c”) foram apurados de
acordo com a média anual do número de membros remunerados de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Todos os 6 membros da nossa Diretoria Estatutária permaneceram no cargo durante o exercício de 2016 completo.

Conselho de Administração
31/12/2018

Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº03/2019, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária (letra “b”) foi apurado de acordo com a
média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº03/2019, o número de membros remunerados do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária (letra “c”) foi apurado de acordo
com a média anual do número de membros remunerados de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº03/2019, para o cálculo do valor médio da remuneração no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, apenas 6,42
membros do Conselho de Administração efetivamente receberam remuneração.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2018, 10.2.13. Remuneração dos administradores (seção 13), Nos casos em que um mesmo administrador ocupe cargo na diretoria
estatutária e no conselho de administração, a remuneração por ele recebida na qualidade de membro do conselho de administração não deverá ser computada para efeito do cálculo da
remuneração da diretoria e vice-versa.
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Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017, o número de membros total do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária (letra “b”) foram apurados de acordo com
a média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017, o número de membros remunerados do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária (letra “c”) foram apurados de
acordo com a média anual do número de membros remunerados de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017, para o cálculo do valor médio da remuneração no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, apenas 3,00
membros do Conselho de Administração efetivamente receberam remuneração.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017, 10.2.13. Remuneração dos administradores (seção 13), Nos casos em que um mesmo administrador ocupe cargo na diretoria
estatutária e no conselho de administração, a remuneração por ele recebida na qualidade de membro do conselho de administração não deverá ser computada para efeito do cálculo da
remuneração da diretoria e vice-versa.

Conselho Fiscal
31/12/2018

Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº03/2019, o número de membros total do Conselho Fiscal (letra “b”) foi apurado de acordo com a média anual do número de membros
de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº03/2019, o número de membros remunerados do Fiscal (letra “c”) foi apurado de acordo com a média anual do número de membros
remunerados de cada órgão apurado mensalmente, com duas casas decimais.
Conforme disposto no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº03/2019, como todos os membros exerceram o cargo por menos 12 meses, o valor da menor remuneração individual foi apurado
considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências
financeiras para o emissor
A Companhia não possui arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos
que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração
total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que
sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme
definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui acionista controlador definido.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 Remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não
a função que ocupam
Nos 3 últimos exercícios sociais, não houve pagamento de remuneração para membros
do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal da
Companhia por qualquer razão que não a função que ocupam.
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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
13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos

Não houve, nos 3 últimos exercícios sociais, remuneração dos administradores e
membros do Conselho Fiscal da Companhia reconhecida no resultado de sociedades sob
controle comum ou de sociedades controladas da Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes
13.16 Outras informações relevantes
A Companhia entende que não há outras informações relevantes que já não tenham sido
divulgadas nos itens anteriores desta Seção 13 do Formulário de Referência.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 - Descrição dos recursos humanos da Companhia
a.
número de empregados (total, por grupos com base na atividade
desempenhada e por localização geográfica)
As tabelas abaixo mostram o número de empregados da Companhia e de sua subsidiária
CVC Brasil, CVC Serviços, READ, Submarino Viagens, Viatrix, Trend e Visual.

Em 31 de dezembro de 2018

Localização Geográfica
Belo Horizonte
Brasília
Campinas
Campo Grande
Cariacica
Curitiba
Goiânia
Joinville
Niterói
Porto Alegre
Recife
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Salvador
Santo André
Santos
São Paulo
Total
Barueri
Belo Horizonte
Brasília
Campinas
Campo Grande
Cariacica
Curitiba
Goiânia
Joinville
Niterói
Porto Alegre
Recife
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Salvador
Santo André
Santos
São Paulo
Total

Atividade Desempenhada
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração

Quantidade de empregados
16
1
8
2
1
5
5
2
1
3
5
4
23
2
1219
1
660
1958

Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas

3
45
7
51
9
4
21
48
10
19
13
8
17
40
3
275
7
453
1033
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Localização Geográfica
Aracaju
Bahia
Bauru
Belém
Belo Horizonte
Brasília
Campinas
Campo Grande
Ceará
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza
Foz do Iguaçu
Goiânia
Goiás
Ilhéus
João Pessoa
Londrina
Manaus
Minas Gerais
Natal
Paraná
Pernambuco
Porto Alegre
Recife
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Salvador
Santo André
São José dos Campos
São Paulo
Terezina
Uberlândia
Vitória
Total
Alagoas
Amazonas
Bahia
Belo Horizonte
Blumenau
Brasília
Campinas
Campo Grande
Ceará
Cuiabá
Curitiba
Espírito Santo
Goiânia

Em 31 de dezembro de 2017
Atividade
Desempenhada
Quantidade de Empregados
Administração
1
Administração
1
Administração
2
Administração
1
Administração
21
Administração
5
Administração
12
Administração
7
Administração
1
Administração
10
Administração
6
Administração
5
Administração
9
Administração
9
Administração
2
Administração
1
Administração
1
Administração
9
Administração
2
Administração
1
Administração
1
Administração
2
Administração
5
Administração
7
Administração
9
Administração
10
Administração
10
Administração
8
Administração
1334
Administração
1
Administração
526
Administração
1
Administração
4
Administração
3
Administração
2027
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas

2
2
2
70
1
23
63
9
3
1
21
1
29
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Goiás
Ipatinga
Joinville
Juiz de Fora
Mato Grosso
Minas Gerais
Paraná
Pernambuco
Porto Alegre
Recife
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Salvador
Santa Catarina
Santo André
Santos
São Paulo
Total

Localização Geográfica
Belo Horizonte
Brasília
Campinas
Fortaleza
Natal
Porto Alegre
Porto Seguro
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
Santo André
São Paulo
Total
Alphaville
Anápolis
Aracaju
Bauru
Belém
Belo Horizonte
Blumenau
Brasília
Campinas
Campo Grande
Caxias do Sul
Chapecó
Cuiabá
Curitiba
Florianópolis
Fortaleza
Foz do Iguaçu
Goiânia
Ilhéus
Total
Ipatinga
João Pessoa
Joinville
Juiz
xxx de Fora
Londrina

Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas

2
1
13
1
1
8
5
5
11
13
19
91
1
3
4
3
166
9
438
1021

Em 31 de dezembro de 2016
Atividade
Desempenhada
Quantidade de Empregados
Administração
7
Administração
1
Administração
4
Administração
2
Administração
1
Administração
2
Administração
1
Administração
1
Administração
8
Administração
1
Administração
1276
Administração
46
Administração
1350
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Administração
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas

2
1
1
5
1
53
1
21
62
2
1
1
1
12
3
5
1
15
1
xxxx
1
1
10
1x
9
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Manaus
Maringá
Natal
Novo Hamburgo
Porto alegre
Presidente Prudente
Recife
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Salvador
Santa Cruz
Santo André
Santos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
São Paulo
Teresina
Uberlândia
Vitória
Total

Localização Geográfica
Belo Horizonte
Brasília
Fortaleza
Porto Alegre
Porto Seguro
Recife
Salvador
Santo André
São Paulo
Natal
Total
Belo Horizonte
Campinas
Divinópolis
Porto Alegre
Ribeirão Preto
Santo André
São Bernardo do Campo
São Paulo
Varginha
Caxias do Sul
Nova Hamburgo
Total

Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas

1
8
1
1
18
1
7
18
197
8
1
240
7
1
5
233
1
4
3
967

Em 31 de dezembro de 2015
Atividade
Desempenhada
Quantidade de Empregados
Administração
8
Administração
1
Administração
2
Administração
2
Administração
1
Administração
1
Administração
2
Administração
777
Administração
2
Administração
1
Administração
797
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas

19
49
1
11
9
155
10
246
1
1
1
503
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Localização Geográfica
Campinas
Recife
Santo André
São Bernardo do Campo
Salvador
São Paulo
Porto Alegre
Fortaleza
Porto Seguro
Rio de Janeiro
Ribeirão Preto
Total
Campinas
Porto Alegre
Santo André
São Bernardo do Campo
São Paulo
Ribeirão Preto
Total

Em 31 de dezembro de 2014
Atividade
Quantidade de Empregados
Desempenhada
Administração
7
Administração
1
Administração
776
Administração
1
Administração
1
Administração
33
Administração
1
Administração
1
Administração
1
Administração
1
Administração
3
Administração
826
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas
Lojas

48
10
147
10
224
7
446

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada
e por localização geográfica)
As tabelas abaixo mostram o número de empregados da Companhia e de sua
subsidiária:

Localização Geográfica
Aparecida de Goiânia
Belo Horizonte
Campinas
Centro
Guarulhos
Itaim Bibi
Recife
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Total Geral

Em 31 de dezembro de 2018
Atividade
Desempenhada
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Limpeza
CCO/CSC
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Facilities
Limpeza
CCO/CSC
Diretoria de vendas
Facilities
Financeiro
Gente e Gestão
Jurídico
Limpeza
Manutenção
Marketing
Online
Produtos
Tecnologia

Quantidade de
Empregados
1
3
3
4
1
1
1
1
1
3
5
2
13
2
1
7
44
9
6
1
5
234
348
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Em 31 de dezembro de 2017
Localização Geográfica
Aparecida de Goiânia
Belo Horizonte
Campinas
Fortaleza
Guarulhos
Porto Alegre
Recife
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
Santo André
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Total

Atividade
Desempenhada

Quantidade de
Empregados

Limpeza
Limpeza
Limpeza
CCO/CSC
CCO/CSC
Limpeza
Limpeza
Limpeza
Facilities
Limpeza
CCO/CSC
Diretoria de vendas
Facilities
Financeiro
Gente e Gestão
Jurídico
Limpeza
Manutenção
Marketing
Online
Produtos
Tecnologia
Financeiro
Limpeza
Tecnologia

1
3
4
3
2
1
1
1
1
5
10
4
8
4
1
8
34
9
7
3
5
189
2
24
47
384

Em 31 de dezembro de 2016
Localização Geográfica

Atividade
Desempenhada

Quantidade de Empregados

Santo André

CCO

20

Santo André

Jurídico

7

Santo André

Marketing

7

Santo André

Produtos

5

Santo André

Recursos Humanos

1

Santo André

Limpeza

37

Santo André

Manutenção

11

Santo André

Financeiro

1

Santo André

Facilities

8

Santo André

Operações

1

Santo André

Informática

171

Belo Horizonte

Limpeza

1

Campinas

Limpeza

4

Ribeirão Preto

Limpeza

2

Rio Grande do Sul

Limpeza

2

São Paulo

Limpeza

13

Total

291
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Localização Geográfica

Em 31 de dezembro de 2015
Atividade
Desempenhada
Quantidade de Empregados

Santo André

Recursos Humanos

1

Santo André

Facilities

3

Santo André

Produtos

4

Santo André

CCO

16

Santo André

Informática

138

Santo André

Jurídico

7

Campinas

Limpeza

3

São Paulo

Limpeza

11

Santo André

Limpeza

2

Ribeirão Preto

Limpeza

1

Rio Grande do Sul

Limpeza

2

Marketing

3

Internet

6

São Paulo
Santo André
Total

Localização Geográfica

197

Em 31 de dezembro de 2014
Atividade
Desempenhada
Quantidade de Empregados

Santo André

Recursos Humanos

1

Santo André

Lojas

6

Santo André

Financeiro

7

Santo André

Facilities

11

Santo André

Produtos

3

Santo André

CCO

28

Santo André

Informática

142

Santo André

Jurídico

2

Campinas

Limpeza

3

São Paulo

Limpeza

8

Santo André

Limpeza

19

Porto Alegre

Limpeza

1

Marketing

10

São Paulo
Total

241
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos
14.2 Alterações relevantes - Recursos humanos
Até a data deste Formulário de Referência, não houve alteração relevante com relação aos
números divulgados no item 14.1 deste Formulário de Referência.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados
14.3 Descrição da política de remuneração dos empregados
a.

política de salários e remuneração variável

A Companhia tem por política de remuneração praticar salários e remuneração variável em linha
com o praticado no mercado.
Os salários dos empregados da Companhia são corrigidos anualmente nos termos das
Convenções Coletivas de Trabalho celebradas. Além disso, a Companhia concede aumentos
salariais a empregados de acordo com seu desempenho, potencial e comprometimento, em
conformidade as faixas salariais de seu catálogo de cargos.
Com relação à remuneração variável de curto prazo, a Companhia possui plano de participação
nos lucros e resultados, destinado a todos os seus colaboradores, incluindo as lojas, que fazem
jus a comissões sobre as vendas realizadas. O plano de participação nos lucros e resultados foi
devidamente aprovado pelos colaboradores e pelo sindicato da categoria e constitui um
instrumento incentivador do bom desempenho, uma vez que visa premiar os empregados que
atingirem as metas previamente estabelecidas.
O cálculo para o pagamento do plano de participação nos lucros e resultados é composto tanto
por metas definidas pelos respectivos departamentos quanto pelo resultado da Companhia. A
Companhia deverá atingir no mínimo 85% da meta do Lucro Líquido para que os beneficiários do
plano de participação nos lucros e resultados sejam elegíveis ao pagamento.
b.

política de benefícios

Os colaboradores da Companhia são elegíveis a benefícios diversos de acordo com o cargo que
ocupam e de acordo com as convenções coletivas ou por liberalidade da Companhia em linha com
as praticas de mercado. A Companhia oferece aos seus empregados os seguintes benefícios, de
acordo com as políticas internas e cargos elegíveis: (i) seguro de vida; (ii) assistência médica; (iii)
assistência odontológica; (iv) vale refeição, (v) vale transporte; (vi) auxilio creche; e (vii) convênio
farmácia.
Os benefícios são oferecidos de acordo com a localidade e o nível hierárquico dos colaboradores
da Companhia, sendo que nem todos fazem jus a todos os benefícios.
c.

características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados
não administradores, identificando:

(i) grupos de beneficiários
De acordo com os Planos de Opções, são elegíveis para participar dos Planos diretores
estatutários sem vínculo empregatício e empregados da Companhia que sejam considerados
executivos-chave da Companhia.
(ii) condições para exercício; (iii) preços de exercício; e (iv) prazos de exercício
As características dos Planos de Opções dos empregados são idênticas àquelas dos planos de
remuneração baseados em ações dos administradores, particularmente àquelas descritas nas
alíneas (b), (c) e (d) do item 13.4 deste Formulário de Referência.
(v) quantidade de ações comprometidas pelo plano
Nos termos do Primeiro Plano (conforme definido no item 13.4 deste Formulário de Referência), o
número máximo de ações disponíveis para o exercício das Opções está limitado a 6.825.000 ações
ordinárias de emissão da Companhia. Embora o Primeiro Plano tenha estabelecido um limite
de 6.825.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, o efetivo limite de ações ordinárias
abrangidas em tal Plano é de 4.107.000 ações, sendo 852.000 ações emitidas em virtude do
exercício por executivo da Companhia em 16 de dezembro de 2011 da opção de subscrição de
ações da Companhia, as quais foram posteriormente adquiridas e canceladas pela Companhia,
e 3.255.000 ações ordinárias de emissão da Companhia que estão atualmente disponíveis para
exercício.
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Nos termos do Segundo Plano (conforme definido no item 13.4 deste Formulário de Referência),
o número máximo de ações disponíveis para o exercício das Opções está limitado a 69.000 ações
ordinárias de emissão da Companhia. Nos termos do Terceiro Plano (conforme definido no item
13.4 deste Formulário de Referência), o número máximo de ações disponíveis para o exercício
das Opções está limitado a 7.403.400 ações ordinárias de emissão da Companhia. Nos termos do
Quarto Plano (conforme definido no item 13.4 deste Formulário de Referência), o número máximo
de ações disponíveis para o exercício das Opções está limitado a
1.860.300 ações ordinárias de emissão da Companhia. Nos termos do Quinto Plano (conforme
definido no item 13.4 deste Formulário de Referência), o número máximo de ações disponíveis
para o exercício das Opções está limitado a 1.363.000 ações ordinárias de emissão da Companhia.
Nos termos do Sexto Plano (conforme definido no item 13.4 deste Formulário de Referência), o
número máximo de ações disponíveis para o exercício das Opções está limitado a 1.500.000 ações
ordinárias de emissão da Companhia.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

14.4 Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações e
greves nos 3 últimos exercícios sociais

A grande maioria dos colaboradores da Companhia é representada pelo SETETUR – Sindicato da
Categoria Profissional dos Empregados e de Trabalhadores em Empresas de Turismo no Estado
de São Paulo representando toda categoria de Turismo. A Companhia acredita possuir boas
relações com seus empregados e com os sindicatos que os representa, não havendo histórico de
greves, manifestações e/ou paralisações de trabalhos em todo período constituído da Companhia.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5 Outras informações que a Companhia julgue relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta seção 14.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
33.857.830/0001-99

Brasileira-SP

Não

Não

02/04/2020

Não
15.157.459

10,150%

0

0,000%

15.157.459

10,150%

133.982.111

89,720%

0

0,000%

133.982.111

89,720%

189.009

0,130%

0

0,000%

189.009

0,130%

149.328.579

100,000%

0

0,000%

149.328.579

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

21/06/2019

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

21.033

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

450

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

626

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

145.617.442

97,510%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

145.617.442

97,510%
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JP Morgan
Chase & Co

GJP FIA

88,789%

Tesouraria

5,055%

5,110%

1,046%

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
100%

Trend Viagens
Operadora de
Turismo SA

100%

Esferatur
Passagens e
Turismo SA

100%

SV Viagens
Ltda
99,996%

Almundo

100%

100%

Visual
Turismo LTDA
60,06%

Servicios de
Viajes y
Turismo
Biblos S.A.

CVC Turismo
SAU
(Argentina)
60,06%

Avantrip.com
SRL

60,00%

OLA SA
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

15.5 Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui acordo de acionistas vigente na data
deste Formulário de Referência.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
15.6 Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Em 1º de novembro de 2013, foi aprovada, por decisão do único cotista do FIP GJP, a cisão
parcial do fundo e a posterior versão da parcela cindida para o FIP GP, o qual passou a integrar
o grupo de controle acionário da Companhia. Na mesma data, foi celebrado o segundo aditivo
ao acordo de acionistas da Companhia, que estabelece os direitos e obrigações aplicáveis ao
FIP GP como acionista da Companhia, bem como realiza adaptações para refletir a nova
composição acionária da Companhia.
Em 2 de janeiro de 2014 e em 9 de janeiro de 2014, as assembleias gerais de quotistas do FIP
GP e do GP7 FIM aprovaram a incorporação do FIP GP ao patrimônio do GP7 FIM, o qual passou
a integrar o grupo de controle acionário da Companhia. Como consequência de tal incorporação,
a qual foi efetivada em fevereiro de 2014, o FIP GP foi extinto e o GP7 FIM o sucedeu com
relação a todos seus bens, direitos, haveres, obrigações e responsabilidades, incluindo, sem
limitação, os direitos e obrigações estabelecidos nos termos do referido acordo de acionistas.
Neste sentido, o GP7 FIM passou a não fazer mais parte do grupo de controle da Companhia,
uma vez que vendeu as suas ações do emissor (CVCB3) através de operações na B3.
Em 16 de agosto de 2016, foi concluída a oferta pública secundária com esforços restritos de
distribuição de ações ordinárias da Companhia detidas pelo FIP BTC e pelo FIP GJP, nos termos
da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. A oferta compreendeu
a distribuição pública secundária de 39.058.660 (trinta e nove milhões, cinquenta e oito mil,
seiscentas e sessenta) ações de titularidade do FIP BTC e 20.941.340 ações de titularidade do
FIP GJP. Com a liquidação da Oferta, o BTC FIP passou ser titular de 21.056.669 ações
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 15,68% do capital social da
Companhia, e o GJP FIP passou ser titular de 11.336.919 ações ordinárias de emissão da
Companhia, representativas de 8,44% do capital social da Companhia.
A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 20 de outubro de 2016, elegeu
os novos membros do Conselho de Administração da Companhia, fazendo com que a
composição de tal órgão societário passe a refletir a atual estrutura acionária de capital
pulverizado da Companhia. Dessa forma, a partir do dia 20 de outubro de 2016, a Companhia
passou a não possuir um acionista controlador definido, de acordo com o conceito disposto no
artigo 116 da Lei das S.A. e no regulamento de listagem do Novo Mercado da B3.
Em 15 de maio de 2017, a Companhia recebeu notificação informando que os acionistas
SQUADRA INVESTIMENTOS – GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ/MF sob o nº
09.267.871/0001-40) e SQUADRA INVESTMENTS – GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
(CNPJ/MF sob o nº 09.278.157/0001-58), conjuntamente, “Squadra”, reduziram sua participação
acionária na Companhia, passando a serem titulares em conjunto, de 5.750.000 (cinco milhões,
setecentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
representativas de 4,28% do capital social total e votante da Companhia. A participação
societária anterior da Squadra era de 5,35% do capital social total e votante da Companhia.
Em 16 de março de 2018, a Companhia recebeu notificação informando que o acionista NEO
Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ/MF sob o nº 05.640.380/0001-42), passou a deter 7.319.307
(sete milhões trezentos e dezenove mil e trezentas e sete) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, representativas de 5% do capital social total e votante da
Companhia. A Companhia comunicou o Mercado em 20 de março de 2018.
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15.7 - Principais Operações Societárias

15.7

Principais operações societárias
15.7 Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido
efeito relevante para o emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de
ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de ativos
importantes, indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de suas controladas ou
coligadas:

2014
Não ocorreram alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores da Companhia no exercício de 2014.
2015
a. evento

Aquisição do Grupo Duotur (Advance Viagens e Turismo S.A., da Rextur Viagens e
Turismo S.A. e da Reserva Fácil Tecnologia S.A)
b.
Em 18 de dezembro de 2014, a Companhia assinou um contrato de compra e venda de
principai ações que resultou, após cumpridas determinadas condições precedentes, na aquisição
s condições
pela Companhia de 51% do total das operações da Advance Viagens e Turismo S.A., da
do
Rextur Viagens e Turismo S.A. e da Reserva Fácil Tecnologia S.A. (“Grupo Duotur”). Em
negócio
31 de agosto de 2015, sendo que na mesma data, foi assinado o termo de fechamento da
transação, onde a Companhia adquiriu o controle de 100% do capital da Duotur
Participações S.A. e da REFA Participações S.A., que por sua vez, possuem 51% de
participação da READ Serviços Turísticos S.A. (anteriormente R.A. Viagens e Turismo
S.A.) e da Reserva Fácil Tecnologia S.A., respectivamente. Adicionalmente, foram
outorgadas opções de compra e venda entre as partes, as quais regram os termos pelos
quais a Companhia poderá adquirir os 49% restantes das ações da READ Serviços
Turísticos S.A. e da Reserva Fácil Tecnologia S.A. A opção de compra poderá ser
exercida pela Companhia em 2016, 2017 e 2018. Já a opção de venda está condicionada
a determinadas metas financeiras apuradas no Grupo Duotur e poderá ser exercida pelos
vendedores em 2018, 2019 e 2021. O valor total estimado da aquisição é de
R$201.986.198,92. O preço da transação ora descrito não considera as atualizações
monetárias que deverão incidir sobre o preço, conforme previsto no Contrato. O preço por
ação ou quota de cada espécie ou classe foi de R$15,2077 por ação da Duotur
Participações S.A. e da REFA Participações S.A. A forma de pagamento ficou ajustada
da seguinte maneira: o valor de R$54,0 milhões foi pago na data do fechamento do
negócio. O saldo será pago em 6 parcelas, sucessivas e anuais, sendo que a primeira
parcela foi paga pela Companhia em 18 de dezembro de 2015 e as demais serão pagas
no mesmo dia dos anos subsequentes. Cada parcela será remunerada conforme a
variação positiva de 100% do CDI, com pagamentos trimestrais de juros.
c. sociedades
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.e Advance Viagens e Turismo S.A., da
envolvidas
Rextur Viagens e Turismo S.A. e da Reserva Fácil Tecnologia S.A.
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
acionário
d
a
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
operação
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f. mecanismos
utilizados para
garantir o
tratamento
equitativo entre os

A operação foi aprovada pelos acionistas através da Assembleia Geral ordinária e
Extraordinária realizada na sede da Companhia em 26.04.2016

acionistas
a. evento

Aquisição do Submarino Viagens Ltda.

b.

Em 27 de maio de 2015, foi assinado entre a Companhia e os quotistas do Submarino
principai Viagens Ltda. (anteriormente B2W Viagens e Turismo Ltda.) um contrato de compra e
s condições
venda para aquisição de 100% desta sociedade. O fechamento da transação, com a
do
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE ocorreu em 31 de
negócio
agosto de 2015, sendo que na mesma data, foi assinado o termo de fechamento da
transação, onde a Companhia adquiriu o controle de 100% do capital do Submarino
Viagens. O valor a pagar com relação à aquisição do Submarino Viagens é o seguinte: (i)
Parcela inicial - No momento da assinatura do contrato a Companhia pagou a quantia de
R$100,0 mil; (ii) Parcelas subsequentes - O valor a ser pago pela Companhia para os
antigos acionistas do Submarino Viagens foi limitado em R$80,0 milhões corrigido pela
SELIC. Forma de pagamento do preço subsequente - O valor das parcelas subsequentes
será pago em até 10 anos pela Companhia, a cada 12 meses contados a partir da data
de fechamento da transação (31 de agosto de 2015), para os antigos quotistas do
Submarino Viagens e está condicionado ao número de visitas originadas dos sites do
Submarino Viagens, ajustado pela inflação, sujeito ao atingimento de taxas mínimas de
conversão, sendo que este será calculado multiplicando o preço de compra por visita pelo
número de visitas do site (Preço Anual = Preço de compra por visita x Número de visitas
no site) e será corrigido pela IGPM. Esta parcela está baseada em projeções futuras
elaboradas pelo Submarino Viagens e discutidas com a Companhia para fins de
fechamento da transação. Caso o preço total de compra definido pelos vendedores não
seja liquidado em 10 anos conforme previsto, os vendedores podem optar: (i) pela
extensão do contrato de uso da marca até receber o saldo total previsto (R$80,0 milhões),
ajustado pela variação da SELIC; ou (ii) pela extinção do contrato de uso da marca, sendo
que nesse caso a CVC pode optar por estender o contrato por 18 meses.

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Submarino Viagens Ltda.
c. sociedades
envolvidas
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
acionário
d
a
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
Operação.
f.
A operação foi aprovada pelos acionistas através da Assembleia Geral Ordinária e
mecanismo Extraordinária realizada na sede da Companhia em 26.04.2016.
s
utilizados
para
garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas
2016
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a. evento
b.

Aquisição da VIATRIX VIAGENS E TURISMO LTDA.
Em 29 de dezembro de 2016, foi assinado entre a Companhia e os quotistas da Viatrix
principai

s
condições
o negócio

Viagens e Turismo Ltda. um contrato de compra e venda para aquisição de 100% dessa
d sociedade. O fechamento da transação ocorreu em 29 de dezembro de 2016, momento
em que a Companhia adquiriu o controle de 100% do capital do Viatrix Viagens e Turismo
Ltda. O valor a pagar com relação à aquisição do Viatrix Viagens e Turismo Ltda. é o
seguinte: R$ 41.078.622,13, levando em consideração o EBITDA da Viatrix Viagens e
Turismo Ltda. projetado para o ano de 2016 e vendas totais projetadas em 2016 no valor
aproximado de R$ 100.000.000,00, estando o preço de aquisição sujeito a ajuste com
base no EBITDA efetivo do quarto trimestre de 2016, bem como no caixa líquido e no
capital de giro da Viatrix Viagens e Turismo Ltda. apurado em 31 de dezembro de 2016.
O modo de pagamento do preço é: (i) 50% à vista na data do fechamento da transação;
e (ii) 50% em duas parcelas sucessivas e anuais nos anos de 2017 e 2018, a serem
atualizadas pelo CDI. Está previsto, ainda, o pagamento de um earn out por performance
para as vendedoras, no caso de atingimento de metas de vendas nos anos de 2017 e
2018.

c. sociedades
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.; VIATRIX Viagens e Turismo LTDA.; e
envolvidas
Duotur Participações S.A.
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
acionário
d
a
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
operação
f.
Não aplicável uma vez que a transação não se enquadra nos critérios do artigo 256 da
mecanismo Lei 6404/76.
s
utilizados
para
garantir o equitativo
entre os acionistas
tratamento
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2017

a. evento
b.

Aquisição da Trend Viagens Operadora de Turismo S.A.
Em 03 de maio de 2017 foi assinado entre a Companhia e os quotistas da Check In
principai Participações Ltda. (antiga denominação social da Trend) o Contrato de Compra e Venda
s
de 90% desta sociedade. Cumpridas algumas condições precedentes, dentre elas a
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em 01 de
condições
d dezembro de 2017, foi assinado o termo de fechamento da transação, onde a Companhia
adquiriu 90% do capital da Trend. O valor a pagar com relação à aquisição da Trend é o
o negócio
seguinte: o valor total máximo de até R$ 258.806.001,50 (duzentos e cinquenta e oito
milhões, oitocentos e seis mil e um reais e cinquenta centavos), sendo (a) um preço
indicativo de R$ 144.806.001,50 (cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e seis mil
e um reais e cinquenta centavos), composto por (a.i) parcela à vista de R$ 40.306.001,50
(quarenta milhões, trezentos e seis mil e um reais e cinquenta centavos) a ser paga aos
vendedores na data do fechamento da operação; (a.2ii) aumento de capital de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) a ser realizado pela Companhia mediante
subscrição de ações da Trend na ocasião do fechamento; e (a.iii) parcela a prazo no valor
indicativo de R$ 94.500.000,00 (noventa e quatro milhões e quinhentos mil reais) que será
retida e será liberada em parcelas sucessivas e anuais até o ano de 2022, segundo os
termos do contrato de compra e venda. O valor total indicativo do negócio está sujeito a
ajuste com base no EBITDA (lucro antes dos juros impostos, depreciação e amortização),
dívida líquida e no capital de giro da Trend, todos a serem verificados na data de
fechamento; e (b) até R$114.000.000,00 (cento e quatorze milhões de reais), como preço
contingente, observado o atingimento de metas futuras de crescimento de lucro líquido e
de reservas de serviços turísticos operados pela Trend e suas subsidiárias entre 2017 e
2020 e demais condições previstas no Contrato de Compra e Venda. O executivo Luís
Paulo Luppa de Oliveira Couto (“Luppa”) permanecerá como Diretor Presidente e
acionista minoritário da Trend, com 10% do capital social.
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ; T C World Viagens e Turismo Ltda. e
c. sociedades
Shop Hotel Ltda.
envolvidas
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
acionário
d
a
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
operação
A operação foi aprovada pelos acionistas através da Assembleia Geral Ordinária e
f.mecanismos
utilizados
para Extraordinária realizada na sede da Companhia em 02.06.2017.
garantir o equitativo
entre os acionistas
tratamento
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a. evento
b. principais
condições do
negócio

Aquisição da Visual Turismo Ltda.
Em 08 de novembro de 2017, foi assinado entre a Companhia e os quotistas da Visual
Turismo Ltda. um contrato de compra e venda para aquisição de 100% desta sociedade.
O preço base estimado pela aquisição da Visual é de R$ 67.906.640,00 (sessenta e sete
milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e quarenta reais), o qual será ajustado com
base em dívida líquida e poderá ser acrescido pelo pagamento de um valor máximo de
até R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), a título de preço contingente, no caso
de atingimento de metas anuais estipuladas no Contrato de Compra e Venda, para os
exercícios sociais de 2017, 2018, 2019 e 2020.

c. sociedades
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
envolvidas
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
acionário
d
a
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação
antes e depois da
operação
f.
mecanismos A operação foi aprovada pelos acionistas através da Assembleia Geral Ordinária e
utilizados
para Extraordinária realizada na sede da Companhia em 12.12.2017.
garantir o equitativo
entre os acionistas
tratamento
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2018
a. evento

Incorporação das ações da Read Serviços Turísticos S.A e da Reserva Fácil Tecnologia
S.A.

b. principais
condições do
negócio

A incorporação das ações da Read Serviços Turísticos S.A (“Read”) e da Reserva Fácil
Tecnologia S.A. (“Reserva”) estão inseridas no âmbito da aquisição do Grupo Duotur
(Advance Viagens e Turismo S.A., da Rextur Viagens e Turismo S.A. e da Reserva Fácil
Tecnologia S.A.). Em 26 de maio de 2017, a Duotur Participações S.A. (“Duotur”) e REFA
Participações S.A. (“REFA”), sociedades então controladas pela Companhia, exerceram
opção de compra para comprar e adquirir ações representativas de 33% do capital social
total da Read e da Reserva (“Opção de Compra Livre”). Em 22 de junho de 2017, Duotur
e REFA efetuaram o exercício adicional da Opção de Compra Livre para comprar uma
quantidade adicional de ações representativas de 16% do capital social total e votante da
Read e da Reserva. Em 26 de junho de 2017, foi celebrado “Termo de Fechamento de
Exercício de Opção de Compra Livre”, por meio do qual (a) Duotur e REFA cederam à
Companhia, sem solução de continuidade, a Opção de Compra Livre; e (b) formalizaram
a venda, para a Companhia, da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal de emissão das Companhias de titularidade dos Acionistas Minoritários,
representativas de 49% do capital social total e votante da Read e da Reserva (“Termo de
Fechamento”). Em 7 de julho de 2017, a Companhia e os Acionistas Minoritários
celebraram o “Instrumento Particular de Compromisso de Reorganização Societária,
Incorporação de Ações e Outras Avenças”, por meio do qual, para implementar a
aquisição das ações de emissão de Read e de Reserva pela Companhia e a entrega de
5.930.009 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão de
Companhia como pagamento da parcela remanescente de R$ 189.700.963,99, as partes
regraram os termos e condições para a incorporação de ações da Read e da Reserva
pela Companhia. Como passo preparatório, foi realizada uma reorganização societária
envolvendo a incorporação reversa da Duotur pela Read e da REFA pela Reserva, com
a consequente extinção da Duotur e da REFA e sua sucessão, em todos os direitos e
obrigações, pela Read e pela Reserva. Portanto, a incorporação insere-se no contexto de
pagamento da Parcela Remanescente do Preço Opção Livre, para aquisição das ações
de emissão da Read e da Reserva, por meio da entrega de 5.930.009 ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia. Por meio da presente
operação, a Companhia incorporará ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
de emissão da Read e da Reserva representativas de, aproximadamente, 31,85% do
capital social total da Read e da Reserva que, se somadas às ações do capital social da
Read e da Reserva já detidas pela Companhia na presente data, resultarão na titularidade,
pela Companhia, de 100% do capital social das referidas sociedades.

c. sociedades
envolvidas

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

d.
efeitos
da A operação foi realizada por meio de uma incorporação de ações, por meio da qual os .
operação no quadro
Acionistas Minoritários da Read e Reserva receberam 5.930.009009 ações ordinárias,
acionário
da
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia. Ressalte-se que,
Companhia
nos termos da legislação aplicável, a emissão de tais novas ações não ensejou direito de
preferência aos acionistas da Companhia.
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Composição do quadro acionário da Companhia antes da operação:
e. quadro
Total de Ações
societário antes
Nome
e depois da
Quantidade
%
operação
FIP GJP
10.283.919
7,590443
Outros
Ações em tesouraria
Total

125.102.244

92,336531

98.940

0,073026

135.485.103

100,000

Composição do quadro acionário da Companhia após a operação:
Total de Ações
Nome
Quantidade
FIP GJP
Acionistas
Minoritários
Outros
Ações em tesouraria
Total

%

10.283.919

7,272150

5.930.009

4,193335

125.102.244

88,464551

98.940

0,069964

141.415.112

100,000

f. mecanismos
utilizados para
garantir o equitativo
entre os acionistas
tratamento

A relação de substituição na incorporação de ações foi livremente negociada entre a
Companhia e os Acionistas Minoritários. Adicionalmente, em observância ao artigo 264
da Lei 6.404/1976, a Companhia divulgou a relação de substituição comparativa calculada
com base nos patrimônios líquidos da Companhia, da Read e da Reseva ajustados a
preços de mercado.

a. evento
b.
principais
condições
do negócio

Incorporação da Viatrix Viagens e Turismo Ltda.
A Companhia incorporou a empresa Viatrix Viagens e Turismo Ltda. nos termos do
Protocolo e Justificação elaborado pelos auditores independentes da KPMG. Além disso,
tendo em vista que a Incorporada e a Companhia eram sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico, sendo que a Companhia era titular da totalidade do capital
social da Incorporada, a administração acredita que a efetivação da incorporação trará
benefícios à Companhia, de ordem administrativa, econômica e financeira, como, por
exemplo: (i)
racionalização
e
simplificação
da
estrutura
societária,
e,
consequentemente, consolidação e redução de gastos e despesas operacionais
combinadas; (ii) a união dos recursos empresariais e patrimônios envolvidos na operação
da Companhia e da Incorporada permitirá melhor gestão de operações, de ativos e de
fluxos de caixa, resultando assim na otimização do emprego dos recursos operacionais e
financeiros e, por consequência, a obtenção de maiores benefícios para as atividades
sociais desempenhadas pela Companhia e pela Incorporada; e (iii)
a
maior
integração operacional da Companhia e da Incorporada permitirá um melhor
aproveitamento de sinergias já existentes e a criação de novas formas de
complementação entre as atividades sociais, de maneira a buscar a criação de valor à
Companhia e à Incorporada.
A administração da Companhia entende que a incorporação não aumenta a exposição de
risco da Companhia ou da Incorporada, e não impacta o risco dos acionistas, dos
investidores e dos terceiros interessados da Companhia.
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Viatrix Viagens e Turismo Ltda.

c. sociedades
envolvidas
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
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acionário
da
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
Operação.
f.
mecanismos A operação foi aprovada pelos acionistas através da Assembleia Geral Extraordinária
utilizados
para realizada na sede da Companhia em 22/08/2018, porém com efeitos somente a partir de
garantir o tratamento 31/08/2018.
equitativo entre os
acionistas

a. evento
b.
principais
condições
do negócio

Aquisição da Servicios de Viajes y Turismo Biblos S.A. e Avantrip.com S.R.L.
Diretamente ou por meio da subsidiária da Companhia, CVC Turismo S.A.U, celebrou
em 4 de setembro de 2018, um contrato para aquisição de controle acionário e um
memorando de entendimentos vinculante para futura aquisição de controle acionário com
dois dos principais players do mercado argentino de turismo, em linha com sua estratégia
de expansão internacional. Neste contexto, a Companhia, a Servicios de Viajes Y Turismo
Biblos S.A. e a Avantrip.com S.R.L., empresas do Grupo Biblos América L.L.C (“Bibam”),
celebraram, em 4 de setembro de 2018, o Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras

Avenças

(“Contrato

Biblos)

para

aquisição

de

participação

acionária

correspondente a 60,06% do capital social da Biblos e da Avantrip, por meio de sua
subsidiária 100% controlada na Argentina, CVC Turismo S.A.U. Nos termos do Contrato
Biblos, a CVC Turismo S.A.U. adquiriu o controle acionário na Biblos e na Avantrip em
contrapartida ao pagamento de valor correspondente a aproximadamente US$ 5.375
milhões, deste montante US$ 4.500 milhões serão pagos mediante aporte, pela
Companhia, no capital social das empresas adquiridas (cash-in).
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.; Servicios de Viajes y Turismo Biblos
S.A. e Avantrip.com S.R.L.
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.

c. sociedades
envolvidas
d.
efeitos
operação no quadro
acionário
da
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
Operação.
f.
mecanismos A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 3 de
utilizados
para setembro de 2018 e comunicada aos acionistas através de Fato Relevante publicado em
garantir o tratamento 4 de setembro de 2018.
equitativo entre os
acionistas

a. evento
b.
principais
condições
do negócio

Aquisição da Ola Transatlántica Turismo
Diretamente ou por meio da subsidiária da Companhia, CVC Turismo S.A.U, foi concluída
a aquisição de participação representativa de 60% do capital social da Ola Transatlántica
Turismo. Como contraprestação pela aquisição será devido pela CVC o montante
correspondente a US$ 11,0 milhões, dos quais US$ 3,0 milhões foram pagos em 11 de
dezembro de 2018. Adicionalmente, a CVC e os sócios da Ola estarão efetivando
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simultaneamente uma capitalização primária de US$ 3,5 milhões proporcionais as suas
respectivas participações.
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Ola Transatlántica Turismo

c. sociedades
envolvidas
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
acionário
da
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
Operação.

f.
mecanismos A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 3 de
utilizados
para setembro de 2018 e comunicada aos acionistas através de Fato Relevante publicado em
garantir o tratamento 11 de dezembro de 2018.
equitativo entre os
acionistas
2019
a. evento

Aquisição de 10% da Trend Viagens Operadora de Turismo S.A.

b.
principais Aquisição das ações remanescentes representativas de 10% (dez por cento) do capital
condições
social de emissão da Trend Viagens e Operadora de Turismo S.A. (“Trend Viagens”), pelo
do negócio valor total aproximado de R$30.000 milhões, em conexão com fato relevante divulgado
em 03 de maio de 2017, no qual a Companhia divulgou a aquisição de 90% (noventa por
cento) do capital social de emissão da Trend Viagens, antiga Check In Participações S.A.
c.
sociedades CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A
envolvidas
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
acionário
da
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
Operação.
f.
mecanismos A operação havia sido aprovada pelos acionistas através da Assembleia Geral Ordinária
utilizados
para e Extraordinária realizada na sede da Companhia em 02.06.2017.
garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas

a. evento
b.
principais
condições
do negócio

Aquisição da Esferatur Passagens e Turismo S.A.
Conforme aprovado em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 15 de março
de 2019 e 27 de março de 2019, diante do cumprimento das demais condições
precedentes, a Companhia concluiu a aquisição das ações representativas de 100% do
capital social da Esferatur Passagens e Turismo S.A. sua aquisição está alinhada com a
estratégia da Companhia em expandir a atuação no canal multimarcas (B2B),
contribuindo para a posição de liderança no setor de viagens no Brasil. Para esta
operação não implicou em direito de recesso aos acionistas, uma vez que o preço médio
de cada ação adquirida não ultrapassa 1,5x o maior dos valores dentre (a) o valor de
patrimônio líquido das ações adquiridas, avaliado o patrimônio a preço de mercado (artigo
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256, II, alínea b, Lei das S.A.), e (b) o valor do lucro líquido das ações adquiridas (artigo
256, II, alínea c, Lei das S.A.). Além disso, os acionistas consignaram a implementação
da incorporação de ações, equivalente a 50% das ações de emissão da Esferatur, e
consequentemente o aumento do capital social da Companhia.
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A

c. sociedades
envolvidas
d.
efeitos
da Não houve alteração no quadro acionário da Companhia.
operação no quadro
acionário
da
Companhia
e. quadro societário Não houve alteração do quadro societário da Companhia após a operação.
antes e depois da
Operação.

f.
mecanismos A operação foi aprovada nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 15 de
utilizados
para março de 2019 e 27 de março de 2019 e comunicada aos acionistas através de
garantir o tratamento Comunicado ao Mercado publicado em 1 de abril de 2019.
equitativo entre os
acionistas
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15.8 - Outras informações relevantes
15.8.- Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A participação acionária do J.P. Morgan Chase & Co. é composta por diferentes fundos, veículos e
contas de investimentos, conforme informado em Comunicado ao Mercado em 15/05/2019.

PÁGINA: 329 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que
tratam desse assunto, indicando, quando houver uma política formal adotada pelo
emissor, o órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado:
A Companhia não possui uma política de transações com partes relacionadas formalmente
aprovada.
Não obstante, na realização de transações com partes relacionadas, conforme definido pela
Deliberação CVM nº 642/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC05(R1), a Companhia
observa o disposto na legislação e regulamentação aplicável, em especial a Lei nº 6.404/76, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e o Regulamento do Novo Mercado
da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão (“B3”).
A Lei das S.A. proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito com a utilização
de ativos da companhia, em detrimento da companhia; (ii) receber, em razão de seu cargo,
qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do
respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer
operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas deliberações
que a respeito tomarem os demais conselheiros.
A esse respeito, ressalta-se que o Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 19, além de
vedar a participação de membro do Conselho de Administração em operações ou deliberações
em que tiver interesse conflitante, requer que referido conselheiro cientifique os demais membros
do Conselho de Administração acerca do seu impedimento, fazendo consignar, em ata, a
natureza e a extensão do seu interesse.
Por sua vez, o artigo 21, (vi), do Estatuto Social estabelece que cabe à Diretoria da Companhia
aprovar qualquer concessão de novas lojas da rede de distribuição, a transferência de titularidade
ou a alteração de condições comerciais envolvendo lojas detidas ou a serem detidas por partes
relacionadas à Companhia, seus controladores, funcionários ou colaboradores.
Vale ressaltar que as nossas operações com partes relacionadas são sempre realizadas
observando preços e condições usuais de mercado, compatíveis com as condições de mercado
para transações semelhantes entre partes independentes, e, portanto, não geram qualquer
benefício ou prejuízo para a Companhia ou para quaisquer outras partes. Para isso, o Comitê de
Auditoria e Partes Relacionadas, não estatutário, faz essa avaliação e aprova ou não a operação.
Adotamos procedimentos específicos quanto à realização de operações com partes
relacionadas, em conjunto com o cumprimento das regras da Lei das S.A. previstas acima.
Adicionalmente, as operações com partes relacionadas são avaliadas e, conforme o caso,
aprovadas pelo nosso Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas e, nos casos previstos no
Artigo 21, (vi), do Estatuto Social da Companhia, são submetidas à aprovação da Diretoria.
Por fim, a Companhia ressalta que divulga nas notas explicativas às demonstrações financeiras
uma nota sobre transações com partes relacionadas, contendo as divulgações previstas no CPC
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Transações Com Partes Relacionadas
05 (R1)/IAS - Divulgação sobre partes relacionadas. De acordo com referido CPC, as
demonstrações financeiras devem conter as divulgações necessárias das condições em que as
transações foram efetuadas, sendo que a divulgação de que foram realizadas em termos
equivalentes aos que prevalecem nas transações com partes independentes são feitas apenas
se esses termos puderem ser efetivamente comprovados.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

GRUPO DUOTUR

31/12/2018

4.758.000,00

74.357.000,00

74.357.000,00

18/12/2020

NÃO

Relação com o emissor

Grupo de sociedades controladas pela Companhia

Objeto contrato

Dívida decorrente da aquisição do Grupo Duotur, onde a Companhia tomou o controle em 31 de agosto de 2015 (data de fechamento) de 100% do
capital da Duotur Participações S.A. e da Refa Participações S.A., que por sua vez, possuem 51% de participação da READ Serviços Turísticos S.A.
e da Reserva Fácil Tecnologia S.A., respectivamente. Em 26 de junho de 2017 a Companhia exerceu a opção de compra e passou a ter o controle
de 100% das subsidiárias READ e Reserva Fácil. Para maiores detalhes, ver 15.7. O campo montante envolvido (reais) acima corresponde ao
montante pago durante o exercício de 2017.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação

A forma de pagamento ficou ajustada da seguinte maneira: o valor de R$54,0 milhões foi pago na data do fechamento do negócio. O saldo será
pago em 6 (seis) parcelas, sucessivas e anuais, sendo que a primeira parcela foi paga pela Companhia em 18 de dezembro de 2015 e as demais
serão pagas no mesmo dia dos anos subsequentes. Cada parcela será remunerada conforme a variação positiva de 100% do CDI, com pagamentos
trimestrais de juros. As informações do quadro referem-se às demonstrações contábeis consolidadas.

Posição contratual do emissor

Devedor

0,000000

Especificar
GRUPO VIATRIX

31/12/2018

4.651.000,00

16.368.000,00

16.368.000,00

18/12/2020

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Grupo de sociedades controladas pela Companhia

Objeto contrato

Dívida decorrente da aquisição do Grupo Viatrix, onde a Companhia tomou o controle em 29 de dezembro de 2016 (data de fechamento) de 100%
do capital da Viatrix Viagens e Turísmo Ltda. Para maiores detalhes, ver 15.7. O campo montante envolvido (reais) acima corresponde ao montante
pago durante o exercício de 2017.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação

A forma de pagamento ficou ajustada da seguinte maneira: o valor de R$20,1 milhões foi pago na data do fechamento do negócio. O saldo será
liquidado em duas parcelas sucessivas e anuais nos anos de 2017 e 2018, sendo que a primeira parcela foi paga pela Companhia em 29 de
dezembro de 2016. Cada parcela será remunerada conforme a variação positiva de 100% do CDI. Está previsto, ainda, o pagamento de um earn-out
por performance para as vendedoras, no caso de atingimento de metas de vendas nos anos de 2017 e 2018.. As informações do quadro referem-se
às demonstrações contábeis consolidadas.

Posição contratual do emissor

Devedor
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Visual Turismo Ltda.

31/12/2018

1.761.000,00

12.390.000,00

12.390.000,00

31/03/2021

NÃO

Relação com o emissor

Grupo de sociedades controladas pela Companhia

Objeto contrato

Dívida decorrente da aquisição da Visual Turismo, onde a Companhia tomou o controle em 08 de novembro de 2017 (data de fechamento) de 100%
do capital da Visual Turismo. Para maiores detalhes, ver 15.7. Não houveram pagamentos durante o exercício de 2017.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação

A forma de pagamento ficou ajustada da seguinte maneira: O preço-base pela aquisição de 100% da Visual foi de R$2,2 milhões que foi ajustado
pela dívida líquida e capital de giro (ajuste de preço inicial). Está previsto, ainda, o pagamento de um earn-out por performance de até R$17,0
milhões (valor justo em 31 de dezembro de 2017 R$15,5 milhões). O pagamento deste montante esta vinculado ao atingimento de metas de
performance (EBITDA) para os anos de 2017 à 2020.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
0,000000

Especificar
Grupo Trend

31/12/2017

1.912.000,00

1.912.000,00

1.912.000,00

30/12/2022

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Grupo de sociedades controladas pela Companhia

Objeto contrato

Dívida decorrente da aquisição do Grupo Trend, onde a Companhia tomou o controle em 01 de dezembro de 2017 (data de fechamento) de 90% do
capital do Grupo Trend. Para maiores detalhes, ver 15.7. O campo montante envolvido (reais) acima corresponde ao montante pago durante o
exercício de 2017.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação

Conforme determinado em acordo de acionistas a Companhia possui opções de venda, considerando essa operação a empresa reconheceu um
ativo financeiro e efeitos do valor justo referente a aquisição de participação de não controladores no montante de R$1,9 milhão.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Grupo Trend

31/12/2018

6.156.000,00

27.022.000,00

27.022.000,00

30/12/2022

NÃO

0,000000
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Grupo de sociedades controladas pela Companhia

Objeto contrato

Dívida decorrente da aquisição do Grupo Trend onde a Companhia tomou o controle em 01 de dezembro de 2017 (data de fechamento) de 90% do
capital do Grupo Trend. Para maiores detalhes, ver 15.7. O campo montante envolvido (reais) acima corresponde ao montante pago durante o
exercício de 2017.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não aplicável.

Natureza e razão para a operação

A forma de pagamento ficou ajustada da seguinte maneira: O preço base estimado de aquisição de 90% da Trend é de R$258.8 milhões, sendo:
parcela à vista de R$23.9 milhões pagos na data de fechamento da operação; uma parcela no valor de R$ 26.4 milhões realizado pela Companhia
mediante subscrição de ações da Trend na ocasião do fechamento; parcela a prazo no valor indicativo de R$ 94.5 milhões que será retida e será
liberada em parcelas sucessivas e anuais até o ano de 2022. Está previsto, ainda, o pagamento de um earn-out por performance de até R$114
milhões (Valor justo em 31 de dezembr

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Grupo Bibam

31/12/2018

0,00

1.301.000,00

1.301.000,00

Indeterminado

Relação com o emissor

Grupo de sociedades controladas pela Companhia

Objeto contrato

Empréstimo a controlada CVC Turismo S.A.U, para pagamento das aquisições realizadas na Argentina Grupo Bibam

NÃO

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Por meio da CVC Turismo S.A.U. e a BIBLOS AMERICA LLC (“Bibam”), refere-se ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças
(“Contrato Biblos”) para aquisição de participação acionária correspondente a 60,06% do capital social da Servicios de Viajes Y Turismo Biblos S.A
(“Biblos”).

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Grupo Bibam

31/12/2018

0,00

59.884.000,00

Relação com o emissor

Grupo de sociedades controladas pela Companhia

59.884.000,00

SIM

0,000000
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Refere-se ao saldo de contas a pagar pela aquisição do capital da Ola Transatlantica, mais parcela de preço contingente a ser pago através do
cumprimento de metas pré estabelecidas em contrato.

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Valor referente a aquisição de participação representativa de 60% (sessenta por cento) do capital social da Ola Transatlántica Turismo. A empresa
está baseada em Rosário e oferece produtos e serviços para todo o território argentino por meio de agências multimarcas.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
GJP ADMINISTRADORA DE HOTÉIS

31/12/2018

29.762.000,00

1.755.000,00

1.755.000,00

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Sociedade controlada pelo sócio fundador da Companhia

Objeto contrato

A CVC periodicamente celebra com a GJP Administradora de Hotéis, proprietária de diversos hotéis, acordos tarifários para determinado período do
ano. Nesses acordos, determina-se o número de quartos que poderão, a critério da CVC, serem utilizados, bem como qual base tarifária será
utilizada. Nesses contratos, a CVC efetua adiantamentos para garantir a disponibilidade dos quartos em futuras temporadas. O campo montante
envolvido (reais) acima corresponde ao montante pago durante o exercício de 2017.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

O contrato poderá ser rescindido na forma prevista na legislação civil, sendo que nenhuma remuneração será devida, exceto pelo reembolso de
eventuais despesas.

Natureza e razão para a operação

Não aplicável. As informações do quadro referem-se às demonstrações contábeis consolidadas.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no
item 16.2 acima ocorridas no último exercício social:
(a)

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses:

Conforme os itens 12.2.d e 16.1, a Companhia não adota regulamento específico relacionado à
administração de conflitos de interesses, porém, caso algum conflito seja diagnosticado, as
partes irão deliberar em conformidade com os princípios estabelecidos pela legislação e
regulamentação aplicáveis.
De acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”)
o acionista não pode votar em deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de avaliação
de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em
que tiver interesse conflitante com o da Companhia. Assim, a Companhia aplica o disposto na
legislação e não admite, como regra, o voto de acionistas que tenham interesse conflitante com
a matéria da ordem do dia.
(b)

demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o

pagamento compensatório adequado:
Reitere-se que, como já antes mencionado, as transações levadas a efeito envolvendo partes
relacionadas são contratadas em caráter comutativo, prevalecendo as mesmas condições
ajustadas com partes independentes, tudo em observância das práticas e condições de mercado.
Assim, em observância às nossas diretrizes internas, a fixação dos preços a serem praticados
com partes relacionadas não são mais ou menos vantajosas do que aquelas realizadas com
partes independentes.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas
16.4.- Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 16.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

25/11/2019
Tipo de capital
25/11/2019
Tipo de capital
25/11/2019

149.328.579

0

149.328.579

149.328.579

0

149.328.579

664.977.822,17

149.328.579

0

149.328.579

663.235.363,78

149.181.579

0

149.181.579

Não aplicável

149.181.579

0

149.181.579

não aplicável

149.181.579

0

149.181.579

Capital Subscrito
664.977.822,17

Não aplicável

Capital Integralizado

04/02/2020
Tipo de capital

Quantidade total de ações
(Unidades)

664.977.822,17

04/02/2020
Tipo de capital

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Prazo de integralização

Capital Emitido

04/02/2020
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Valor do capital (Reais)

Capital Emitido

Capital Subscrito
663.235.363,78
Capital Integralizado
663.235.363,78
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
30/09/2013

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

30/09/2013

26.471.219,83

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

05/06/2014

11.080.020,00

Subscrição
particular

1.702.000

0

1.702.000

0,13000000

6,51

R$ por Unidade

217.340,55

Subscrição
particular

34.335

0

34.335

0,00200000

6,33

R$ por Unidade

Data emissão

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
05/06/2014

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor patrimonial da ação

Forma de integralização

Dinheiro

05/06/2014

05/06/2014

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Valor patrimonial da ação

Forma de integralização

Dinheiro

01/10/2014

01/10/2014

47.659.043,59

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

08/05/2015

5.931.470,00

Subscrição
particular

851.000

0

851.000

0,04186400

6,97

R$ por Unidade

0,07245500

11,82

R$ por Unidade

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
08/05/2015

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no Contrato do 1º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado com o Executivo Beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

08/05/2015

08/05/2015

RCA

10.695.445,20

Subscrição
particular

904.860

0

904.860

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no Contrato do 3º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado com o Executivo Beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
08/05/2015

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Data emissão
08/05/2015

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

1.107.270,00

Subscrição
particular

81.000

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
81.000

0,00699400

13,67

R$ por Unidade

108.000

0,93830000

13,85

R$ por Unidade

15.188

0,13260000

14,05

R$ por Unidade

904.860

5,79550000

10,32

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no Contrato do 4º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado com o Executivo Beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

13/07/2015

13/07/2015

RCA

1.495.800,00

Subscrição
particular

108.000

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no Contrato do 4º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado com o Executivo Beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

21/09/2015

21/09/2015

RCA

213.409,89

Subscrição
particular

15.188

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no Contrato do 4º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado com o Executivo Beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

21/09/2015

21/09/2015

RCA

9.338.155,20

Subscrição
particular

904.860

0

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no Contrato do 3º Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações celebrado com o Executivo Beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

30/09/2015

30/09/2015

47.637.326,06

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

07/12/2016

63.530.949,33

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
07/12/2016

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
05/07/2017

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Data emissão
05/07/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

2.506.572,28

Subscrição
particular

200.000

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço Fixado com base no contrato do 6º plano de opção de compra de ações celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

02/08/2017

02/08/2017

RCA

8.851.426,44

Subscrição
particular

904.860

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
200.000

0,89000900

12,53

R$ por Unidade

904.860

3,11515300

9,78

R$ por Unidade

50.000

0,16693400

9,78

R$ por Unidade

141.415.112

0,48185400

31,99

R$ por Unidade

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no contrato do 3º plano de outorga de opção de compra de acões celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

02/08/2017

02/08/2017

RCA

489.104,75

Subscrição
particular

50.000

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no contrato do 4º plano de outorga de opção de compra de acões celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

23/10/2017

26/10/2017

AGE

189.700.963,97

Subscrição
particular

141.415.112

0

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

Divisão do valor remanescente do preço de opção das ações de emissão da Read Serviços Turísticos S.A. e Reserva Fácil S.A., no montante total de R$ 189.700.963,99 pelo preço médio de fechamento das
ações da Companhia, ponderado pelo volume de ações negociadas nos últimos 20 pregões da B3

Forma de integralização

Incorporação das ações de emissão da Read Serviços Turísticos S.A. e Reserva Fácil S.A. pela Companhia

24/11/2017

24/11/2017

RCA

3.187.295,41

Subscrição
particular

285.100

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no contrato do plano de outorga de opção de compra de acões celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

18/01/2018

18/01/2018

RCA

2.722.522,49

Subscrição
particular

170.000

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no contrato do 3º plano de outorga de opção de compra de acões celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

285.100

0,20160504

11,18

R$ por Unidade

170.000

0,11997159

16,01

R$ por Unidade
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
15/02/2018

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Data emissão
15/02/2018

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

23.943.908,38

Subscrição
particular

2.522.307

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no contrato do 3º plano de outorga de opção de compra de acões celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

16/02/2018

16/02/2018

RCA

190.951,30

Subscrição
particular

12.000

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no contrato do 3º plano de outorga de opção de compra de acões celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

21/02/2018

21/02/2018

RCA

791.662,28

Subscrição
particular

61.100

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no contrato do 3º plano de outorga de opção de compra de acões celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

23/02/2018

23/02/2018

RCA

94.928,60

Subscrição
particular

10.000

0

Critério para determinação do
preço de emissão

Preço fixado com base no contrato do 3º plano de outorga de opção de compra de acões celebrado com o executivo beneficiário

Forma de integralização

Dinheiro

28/02/2018

28/02/2018

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Optios

Forma de integralização

Dinheiro

01/03/2018

01/03/2018

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Options

Forma de integralização

Dinheiro

Fator cotação

2.522.307

1,77789753

9,49

R$ por Unidade

12.000

0,00831068

15,91

R$ por Unidade

61.100

0,04231170

12,96

R$ por Unidade

10.000

0,00692206

9,49

R$ por Unidade

11.971.949,45

Subscrição
particular

1.261.153

0

1.261.153

0,87291753

9,49

R$ por Unidade

326.344,40

Subscrição
particular

27.000

0

27.000

0,01852655

12,09

R$ por Unidade
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
02/03/2018

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Data emissão
02/03/2018

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

4.064.636,69

Subscrição
particular

500.000

0

500.000

0,34302100

8,13

R$ por Unidade

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Options

Forma de integralização

Dinheiro

22/03/2018

22/03/2018

1.554.819,54

Subscrição
particular

120.000

0

120.000

0,08204360

0,00

R$ por Unidade

21/05/2018

294.753,31

Subscrição
particular

31.050

0

31.050

0,02121100

9,49

R$ por Unidade

65.989,96

Subscrição
particular

2.000

0

2.000

0,00136600

32,99

R$ por Unidade

608.970,99

Subscrição
particular

47.000

0

47.000

0,03210037

12,96

R$ por Unidade

47.046,21

Subscrição
particular

5.000

0

5.000

0,00341381

9,41

R$ por Unidade

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
21/05/2018

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Options

Forma de integralização

dinheiro

22/05/2018

22/05/2018

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Options

Forma de integralização

Dinheiro

25/05/2018

25/05/2018

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Options

Forma de integralização

Dinheiro

11/06/2018

11/06/2018

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Options Plan

Forma de integralização

Dinheiro
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
19/06/2018

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Data emissão

Stock Option

Forma de integralização

Dinheiro

30/08/2018

30/08/2018

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Options Plan

Forma de integralização

Dinheiro

12/12/2018

12/12/2018

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Stock Options Plan

Forma de integralização

Dinheiro

31/01/2019

31/01/2019

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Plano de Stock Options

Forma de integralização

Dinheiro

27/03/2019

27/03/2019

AGE

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

38.107,43

Subscrição
particular

4.050

0

4.050

0,00276509

9,41

R$ por Unidade

47.046,21

Subscrição
particular

5.000

0

5.000

0,00341360

9,41

R$ por Unidade

314.764,27

Subscrição
particular

34.000

0

34.000

0,02321170

9,26

R$ por Unidade

1.060.245,69

Subscrição
particular

87.000

0

87.000

0,05938090

12,24

R$ por Unidade

122.530.500,00

Subscrição
particular

1.992.207

0

1.992.207

1,35895111

61,50

R$ por Unidade

Subscrição
particular

18.500

0

18.500

0,01245028

8,99

R$ por Unidade

19/06/2018

Critério para determinação do
preço de emissão

RCA

Valor total emissão
(Reais)

Critério para determinação do
preço de emissão

Definido em Assembleia de Acionistas

Forma de integralização

Incorporação de ações da Esferatur

12/06/2019

12/06/2019

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão

Plano Stock Options

Forma de integralização

Dinheiro

166.366,11

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
16/08/2019

Orgão que
deliberou o
aumento
RCA

Data emissão
16/08/2019

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

4.048.134,74

Subscrição
particular

406.000

0

406.000

0,27319908

16,68

R$ por Unidade

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão

Plano Stock Options

Forma de integralização

Dinheiro

03/09/2019

03/09/2019

704.072,03

Subscrição
particular

65.000

0

65.000

0,04361960

10,70

R$ por Unidade

01/10/2019

34.863,56

Subscrição
particular

1.000

0

1.000

0,00067077

34,86

R$ por Unidade

25/11/2019

1.243.063,22

Subscrição
particular

100.000

0

100.000

0,06707737

12,43

R$ por Unidade

04/02/2020

1.742.458,39

Subscrição
particular

147.000

0

147.000

0,09860373

11,85

R$ por Unidade

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
01/10/2019

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
25/11/2019

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
04/02/2020

RCA

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia não realizou desdobramentos,
grupamentos e bonificações de ações.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social

Data de deliberação

Data redução

Valor total redução
(Reais)

29/10/2013

29/10/2013

0,00

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)
284

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)
0

284

Redução / Capital
anterior

Valor restituído por
ação (Reais)

0,00000000

0,00

Forma de restituição

Não houve restituição, considerando que não houve redução no valor do capital social.

Razão para redução

Cancelamento de 284 (duzentas e oitenta e quarto) ações ordinárias mantidas em tesouraria, sem redução do capital social.

PÁGINA: 347 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5 Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 17.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com nosso Estatuto Social, no mínimo 25% do saldo de lucro líquido do exercício social
anterior, calculado conforme a Lei das Sociedades por Ações, deve ser distribuído a título de
dividendo obrigatório anual.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de exercício do direito de retirada, os nossos acionistas terão o direito de receber o valor
patrimonial de suas ações, com base no nosso último balanço aprovado pela assembleia geral. Se,
todavia, a deliberação que ensejou o direito de retirada tiver ocorrido mais de 60 dias depois da data
do último balanço aprovado, o acionista poderá solicitar, juntamente com o reembolso, o
levantamento de balanço especial em data que atenda tal prazo, para avaliação do valor patrimonial
de suas ações. Neste caso, devemos pagar imediatamente 80% do valor de reembolso calculado
com base no último balanço aprovado por nossos acionistas, e o saldo no prazo de 120 dias a
contar da data da deliberação da assembleia geral.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações
adotadas pelos acionistas em assembleias gerais de sociedade por ações podem privar os
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista
na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) direito de votar nas
assembleias gerais; e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações. De acordo com o Estatuto Social, na emissão de ações e de debêntures
conversíveis em ações, ou se bônus de subscrição.

Outras características
relevantes

Tag along de 100%, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Não há regras estatutárias que obriguem ou limitem o direito de voto.
Entretanto, em relação à oferta pública, o Estatuto Social da Companhia, artigo 33 e
parágrafos e artigo 34, estabelece que na alienação direta ou indireta do controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, quanto por meio de operações
sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o
adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas,
observando as condições e prazos vigentes na legislação e no Regulamento do Novo
Mercado, de forma a Ihes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante, devendo
ser entregue à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão declaração contendo o preço e demais condições
da operação de alienação do controle da Companhia.
Esta oferta também será exigida (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição
de ações e/ou outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações,
que resulte na alienação do controle da Companhia; e (ii) na alienação indireta do controle,
o adquirente do controle ficará obrigado a declarer à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão o o valor
atribuído à Companhia para efeitos de definição do preço nessa alienação, bem como
divulgar a demonstração justificada desse valor.
Segundo as regras do Novo Mercado, aquele que adquirir o poder de controle da Companhia,
em razão de contrato particular de compra e venda de ações celebrado com o acionista
controlador que envolva qualquer quantidade de ações, deverá efetivar oferta pública na
forma acima referida, além de ressarcir os acionistas com quantia equivalente à diferença
entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa
nos seis meses anteriores à data da aquisição do poder de controle. Referida quantia deverá
ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em
que o adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário
de cada uma, cabendo à B3 – Brasil, Bolsa, Balcão operacionalizar a distribuição, nos termos
de seus regulamentos.
O artigo 35 prevê que o cancelamento de registro da Companhia para negociação de ações
nos mercados regulamentados de valores mobiliários somente ocorrerá caso seja realizada
oferta pública, formulada pelo acionista controlador ou pela própria Companhia, e tendo por
objeto todas as ações de emissão da Companhia, por preço justo, ao menos igual ao valor
de avaliação da Companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou
combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de
mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações
no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela CVM, sendo
assegurada a revisão do preço da oferta pública nos termos da legislação em vigor. .
Segundo o artigo 36 do Estatuto Social, caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo
Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para
negociação fora do Novo Mercado, deverá ser realizada oferta pública, por preço justo ao
menos igual ao valor de avaliação da Companhia, apurado com base nos critérios, adotados
de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado
a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação
das ações no mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela CVM,
conforme previsto na legislação em vigor, respeitadas as normas legais e regulamentares
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
aplicáveis.
Diante disso, os acionistas que representarem 10% (dez por cento) das ações em circulação
poderão requerer a convocação de assembleia especial para deliberar sobre a realização de
nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de
avaliação da Companhia e os acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em
circulação habilitadas deverão aceitar a oferta ou concordar expressamente com a saída do
segmento de listagem do Novo Mercado, sem efetuar a venda das ações de sua titularidade.
Uma vez atingido o percentual acima indicado para a saída da Companhia do Novo Mercado,
os aceitantes da oferta pública não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua
participação, devendo ser observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na
regulamentação em vigor. O ofertante fica obrigado a adquirir as ações em circulação
remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês contado da data de realização do leilão, pelo preço
final do leilão da oferta pública, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do
edital e da legislação e da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15
(quinze) dias contados da data do exercício da faculdade pelo acionista.
De acordo com o artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, a saída da Companhia do
segmento de listagem do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização da
oferta pública mencionada acima, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral.
Referida Assembleia Geral deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações em Circulação.
Caso o quórum de 2/3 não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda
convocação, com a presença de acionistas titulares de qualquer número de Ações em
Circulação.
Cumpre salientar que a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública deve
ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes à
Assembleia Geral.
No que diz respeito a reorganização societária, que envolva a transferência da base acionária
da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no segmento de listagem
do Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que
aprovou a referida operação. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não
pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em
circulação presentes na Assembleia Geral deve dar anuência a essa estrutura.

Dispõe o artigo 39 do Estatuto Social da Companhia que a aplicação de sanção de saída
compulsória da Companhia do Novo Mercado depende da realização de oferta pública com
as mesmas características da oferta pública em caso de saída voluntária do Novo Mercado,
respeitadas as regras previstas no Regulamento do Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
Ainda, é facultada a formulação de uma única oferta pública, visando a mais de uma das
finalidades previstas no Estatuto Social da Companhia, prevê o artigo 40, no Regulamento do
Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível
compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública, não haja prejuízo
para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela
legislação aplicável.
A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização das ofertas públicas previstas
neste Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela
CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e,
conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se
eximem da obrigação de realizar a oferta pública até que seja concluída com observância das
regras aplicáveis, conforme o artigo 41 do Estatuto Social da Companhia.
Não obstante ao previsto acima, as disposições do Regulamento do Novo Mercado
prevalecerão nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas
mencionadas nos referidos dispositivos.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3
Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

Não há qualquer exceção ou cláusula suspensiva relativa a direitos patrimoniais ou políticos
previstas no Estatuto Social da Companhia.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2018

Ações

30/06/2018

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.815.977.245

60,65

49,53 R$ por Unidade

54,54

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.757.840.321

59,00

42,15 R$ por Unidade

51,85

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.252.520.128

47,33

38,66 R$ por Unidade

42,99

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.000.009.738

61,85

42,84 R$ por Unidade

56,30

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.255.957.914

30,15

23,02 R$ por Unidade

27,39

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.816.734.878

34,39

27,95 R$ por Unidade

31,68

30/09/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.118.668.266

42,35

32,75 R$ por Unidade

37,50

31/12/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.453.930.741

48,50

40,60 R$ por Unidade

44,02

Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

30/06/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

425.154.277

22,89

16,35 R$ por Unidade

19,60

30/09/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.000.872.792

25,90

21,30 R$ por Unidade

23,25

31/03/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

264.660.241

16,50

10,39 R$ por Unidade

12,98

31/12/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.429.224.768

25,90

22,11 R$ por Unidade

23,73

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2018

Ações

31/12/2018

Ações

Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2017

Ações

30/06/2017

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

1ª (primeira) emissão de debêntures

Data de emissão

03/03/2017

Data de vencimento

03/03/2019

Quantidade
(Unidades)

200.000

Valor total
(Reais)

200.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos
investidores, nos termos da Instrução CVM 476/09.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Permitido após 6 meses com prêmio de 0,5% a.a, caso o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures ocorra a partir de 03/09/17, exclusive, e até 03/03/18,
inclusive, ou (ii) 0,25% a.a, caso o resgate antecipado da totalidade das Debêntures
ocorra a partir de 03/03/18, exclusive, multiplicado pelo prazo e saldo remanescente da
operação.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável

Outras características
relevantes

Covenants financeiros: Dívida Líquida/Ebitda no consolidado <=3x, com verificação
trimestral com vencimento antecipado apenas no caso de quebrar por 2 trimestres
consecutivos ou 3 alternados nas últimas 4 verificações. Apuração com base no balanço
consolidado.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

2ª (segunda) emissão de debêntures

Data de emissão

21/11/2017

Data de vencimento

21/11/2020

Quantidade
(Unidades)

600.000

Valor total
(Reais)

600.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

600.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos
investidores, nos termos da Instrução CVM 476/09.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A qualquer tempo por meio de comunicação ao agente fiduciário.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Características dos valores
mobiliários de dívida

Vencimento: 21/11/2020. O valor será amortizado em 6 parcelas sendo: 21 de maio de
2018, 21 de novembro de 2018, 21 de maio de 2019, 21 de novembro de 2019, 21 de
maio de 2020 e 21 de novembro de 2020;
Juros: 107,5% do DI
Garantias: N/A;
Crédito Quirografário;
Restrições: Não realizar outra oferta pública de valores mobiliários da mesma espécie
desta
Registro no mercado primário e negociação no mercado secundário através da CETIP.
Agente Fiduciário: Pentágono S/A DVTM.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

3ª (terceira) emissão de debêntures

Data de emissão

13/09/2018

Data de vencimento

13/03/2022

Quantidade
(Unidades)

200.000

Valor total
(Reais)

200.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos
investidores, nos termos da Instrução CVM 476/09.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A qualquer tempo por meio de comunicação ao agente fiduciário.

Características dos valores
mobiliários de dívida

O valor será amortizado em 2 parcelas sendo: 50% em 13/03/2021 e 50% na data do
vencimento;
Juros: 108% do DI (over extra grupo)
Crédito Quirografário;
Registro no mercado primário e negociação no mercado secundário através da CETIP.
Agente Fiduciário: Pentágono S/A DVTM.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

4ª (quarta) emissão de debêntures - 1ª série

Data de emissão

18/04/2019

Data de vencimento

18/04/2023

Quantidade
(Unidades)

600.000

Valor total
(Reais)

600.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos
investidores, nos termos da Instrução CVM 476/09.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A qualquer tempo por meio de comunicação ao agente fiduciário.

Características dos valores
mobiliários de dívida

O valor será amortizado em 2 parcelas sendo: primeira série, 50% em 18/10/2019 e
50% na data do vencimento; e segunda série, 50% em 18/10/2019 e 50% na data do
vencimento
Juros: 108,75% na primeira série e 111,50% na segunda série, do DI (over extra grupo)
Crédito Quirografário;
Registro no mercado primário e negociação no mercado secundário através da CETIP.
Agente Fiduciário: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

4ª (quarta) emissão de debêntures - 2ª série

Data de emissão

18/04/2019

Data de vencimento

18/04/2025

Quantidade
(Unidades)

200.000

Valor total
(Reais)

200.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos
investidores, nos termos da Instrução CVM 476/09.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A qualquer tempo por meio de comunicação ao agente fiduciário.

Características dos valores
mobiliários de dívida

O valor será amortizado em 2 parcelas sendo: primeira série, 50% em 18/10/2019 e
50% na data do vencimento; e segunda série, 50% em 18/10/2019 e 50% na data do
vencimento
Juros: 108,75% na primeira série e 111,50% na segunda série, do DI (over extra grupo)
Crédito Quirografário;
Registro no mercado primário e negociação no mercado secundário através da CETIP.
Agente Fiduciário: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
0

Investidores Institucionais
0

0
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6
Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são
admitidos à negociação

As ações ordinárias de emissão da Companhia são admitidas à negociação no segmento Novo
Mercado da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão desde 9 de dezembro de 2013, sob o código “CVCB3”.

PÁGINA: 359 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição
18.9
Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor
ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e
controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Oferta Pública Inicial de Ações – Dezembro/2013
Em 10 de janeiro de 2014, a Companhia concluiu sua oferta pública inicial de ações, na qual
foram ofertadas 33.841.600 ações de nossa emissão, representativas de aproximadamente
26,09% do capital social da Companhia, sendo 21.534.567 ações de titularidade do FIP BTC,
11.495.485 ações de titularidade do FIP GJP e 811.548 ações de titularidade do FIP GP, ao
preço de R$ 16,00 por ação, perfazendo o montante total de R$ 541.465.600,00. As 33.841.600
ações já abrangem o acréscimo de 91.600 ações do lote suplementar.
Oferta Pública Secundária – Agosto/2016
Em agosto de 2016, o FIP BTC e o FIP GJP concluíram a oferta pública secundária de
distribuição de 60.000.000 (sessenta milhões) ações ordinárias, com esforços restritos de
colocação, detidas pelo BTC FIP e pelo GJP FIP, nos termos da Instrução da CVM n° 476, de
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”). A Oferta foi concluída ao preço por ação de
R$ 20,50, perfazendo o montante total de R$1.230.000.000,00.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10
Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, indicar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as
propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Tanto a oferta pública inicial de ações ordinárias de emissão da Companhia como a oferta pública
secundária de distribuição compreenderam exclusivamente distribuição secundária (para mais
informações, vide item 18.09 deste Formulário de Referência). Dessa forma, os acionistas
vendedores receberam todos os recursos líquidos resultantes da venda das ações e, portanto, a
Companhia não recebeu quaisquer recursos em decorrência da realização da referida
distribuição.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11
Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a
ações de emissão de terceiro

Até a data deste Formulário de Referência, não foram realizadas quaisquer ofertas públicas de
aquisição pela Companhia relativas a ações de emissão de terceiros.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Oferta Pública de Distribuição de Ações com Esforços Restritos
Em agosto de 2016, o FIP BTC e o FIP GJP concluíram a oferta pública secundária de
distribuição de 60.000.000 (sessenta milhões) ações ordinárias, com esforços restritos de
colocação, detidas pelo BTC FIP e pelo GJP FIP, nos termos da Instrução da CVM n° 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”). A Oferta foi concluída ao preço por ação de R$
20,50, perfazendo o montante total de R$ 1.230.000.000,00.
A Oferta foi realizada nos termos da Instrução CVM 476 e, portanto, foi automaticamente
dispensada do registro de distribuição pública pela CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução
CVM 476. Por se tratar de uma oferta pública com esforços restritos, exclusivamente de
distribuição secundária, não foi aplicável a concessão de prioridade aos atuais acionistas da
Companhia, conforme disposto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
07/02/2018

21/02/2018 à
20/07/2019

0,00 Ordinária

4.000.000

2,840000

1.571.000

50,02 R$ por Unidade

0,900000

Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de fevereiro de 2018, foi aprovado o programa de recompra de ações de emissão da Companhia (“Programa de Recompra”), que possui as características
abaixo:
(i)O programa de recompra tem por objetivo a aquisição de ações de emissão da própria Companhia para cumprir as obrigações no âmbito dos planos de incentivo de longo prazo (ILP CVC, ILP CEO e ILP CFO), os quais preveem o
pagamento de ações restritas da Companhia aos diretores e determinados empregados da Companhia, após estes terem cumprido o procedimento descrito nos referidos planos ILP CVC, ILP CEO e ILP CFO.
(ii)O limite de ações a ser adquirido pela Companhia nos termos do Programa de Recompra de ações é de até 4.000.000 (quatro milhões) de ações ordinárias, representativas de até 2,84% (dois vírgula oitenta e quatro por cento) do
total de ações em circulação no mercado, conforme definição do art. 8º da Instrução CVM nº 567/15.
(iii)O prazo máximo para a liquidação das aquisições de ações da Companhia no âmbito do programa de recompra de ações será de 18 (dezoito) meses, contados a partir do dia 21 de fevereiro de 2018 e tendo como termo final o dia
20 de julho de 2019. Caberá à Diretoria definir as datas em que a recompra será efetivamente executada.
(iv)as operações de aquisição serão realizadas na BM&FBOVESPA, a preços de mercado, com a intermediação da BTG Pactual Corretora Títulos e Valores Mobiliários S/A, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º andar,
São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.815.158/0001-22.

12/03/2015

12/03/2015 à
11/03/2016

0,00 Ordinária

3.500.000

2,660000

1.572.800

12,53 R$ por Unidade

1,170800

Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de março de 2015, foi aprovado o programa de recompra de ações de emissão da Companhia (“Programa de Recompra”), que possui as características
abaixo:
(i o Programa de Recompra foi aprovado visando maximizar a geração de valor para os acionistas;
(ii) a quantidade de ações a serem adquiridas é de até 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, representativas de cerca de até 2,66% (dois vírgula
sessenta e seis por cento) das ações em circulação no mercado, negociadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) sob o código “CVCB3”;
(iii) o prazo máximo para realização da operação ora autorizada é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando-se em 12 de março de 2015 e encerrando-se, portanto, em 11 de março de 2016. A Diretoria da Companhia
poderá realizar, dentro do prazo do programa, uma ou mais aquisições de ações;
(iv) a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado, conforme definido pela Instrução CVM 10, é de 36.765.535 (trinta e seis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentas e trinta e
cinco) ações ordinárias, conforme registro na conta de depósito de ações informado pela instituição depositária em 11 de março de 2015;
(v) as operações de aquisição serão realizadas na BM&FBOVESPA, a preços de mercado, com a intermediação das seguintes instituições financeiras: Credit Suisse (Brasil) S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 – 12º andar, CEP 04542-000, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.584.318/0001-07; (2) Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Avenida Paulista,
1450, 7º andar, Bela Vista, CEP 01310-917, São Paulo – S.P., inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.855.045/0001-32; e (3) XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S/A, com sede na Avenida das Américas,
3434, Bloco 7 – 2º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04.

PÁGINA: 366 de 379

Formulário de Referência - 2019 - CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Versão : 23

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Exercício social 31/12/2018
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

11.440
1.543.718

50,02

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

1.555.158
0,000000%

Exercício social 31/12/2017
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)
1.486.400

Quantidade adquirida
Quantidade alienada

0

0,00

1.474.960

0,00

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
11.440
0,000000%

Exercício social 31/12/2016
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial
Quantidade adquirida
Quantidade alienada

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

400.000
1.172.800

12,50

86.400

12,55
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
1.486.400
0,000000%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

03/08/2011

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Companhia
Conselhos Fiscais
Administradores
Funcionários com acesso a Informação Privilegiada
Acionistas Controladores
Sociedades Controladas
Pessoas que, em virtude de seu cargo, função ou posição no Acionista Controlador ou nas
Sociedades Controladas possam ter conhecimento de Informação Privilegiada sobre a
Companhia

Principais características e locais de consulta
Todas as Pessoas Vinculadas somente poderão negociar valores mobiliários da Companhia por meio das Corretoras Credenciadas.
Nos termos da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da CVC (“Política de Negociação”), as Pessoas Vinculadas
(conforme definido e indicado nos itens II e 3.1.2 da Política de Divulgação), incluindo as pessoas que, em virtude de seu cargo, função
ou posição no Acionista Controlador ou nas Sociedades Controladas possam ter conhecimento de Informação Privilegiada sobre a
Companhia, e que tenham firmado Termo de Adesão não poderão negociar Valores Mobiliários no Período de Impedimento à
Negociação. O Diretor de Relações com Investidores não está obrigado a informar os motivos da determinação do Período de
Impedimento à Negociação.
Além disso, nosso eventual Acionista Controlador, nossos Administradores e membros do Conselho Fiscal, se instalado, ou de qualquer
outro órgão técnico ou consultivo devem informar à CVC a quantidade e espécie de valores mobiliários de sua emissão e de suas
Controladas, incluindo derivativos, que são detidos por eles ou por pessoas próximas a eles, bem como quaisquer alterações nas suas
respectivas participações.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
Pendência de Divulgação de Ato ou Fato Relevante: as Pessoas Vinculadas que possam ter
dos procedimentos de fiscalização conhecimento de Informação Privilegiada sobre a Companhia não poderão negociar Valores
Mobiliários até que a Companhia a divulgue ao mercado na forma de Ato ou Fato Relevante. Tal
restrição aplica-se também quando (i) estiver em curso aquisição ou alienação de Valores
Mobiliários pela própria Companhia, Controladas ou outra sociedade sob controle comum, ou
houver sido outorgada opção ou mandato para este fim ou (ii) existir a intenção de promover
incorporação, cisão, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia.
Exceções: As restrições previstas na Política de Negociação não se aplicam a aquisições e
alienações de Valores Mobiliários realizadas de acordo com plano de investimento a longo prazo
aprovado pela Companhia.
Negociação após Divulgação de Ato ou Fato Relevante: Após a divulgação de Ato ou Fato
Relevante continuará aplicável a proibição de negociação caso a negociação possa interferir nas
condições dos negócios e gerar danos à Companhia ou acionistas.
Período Anterior à Divulgação de Informações Trimestrais, Demonstrações Financeiras
Padronizadas e Distribuição de Resultados: As Pessoas Vinculadas não poderão negociar Valores
Mobiliários no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação ou publicação, quando for o caso,
das (i) informações trimestrais da Companhia (ITR); ou (ii) demonstrações financeiras
padronizadas da Companhia (DFP).
Exceções: As restrições previstas na Política de Negociação não se aplicam na hipótese de
Programa individual de investimento que atenda aos requisitos previstos no artigo 15, §3º, da
Instrução CVM 358.
Deliberação Relativa à Aquisição ou Alienação de Ações de Emissão da Própria Companhia: O
Conselho de Administração não pode aprovar a aquisição ou a alienação de Valores Mobiliários
enquanto não forem divulgadas informações relativas à celebração de acordo para a transferência
de controle da Companhia, outorga de opção ou mandato para tal fim ou à intenção de se
promover incorporação, cisão, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia.
Ex-Administradores: Os Ex-Administradores que se afastarem a administração da Companhia
antes da divulgação de Ato ou Fato Relevante relativo a negócio ou fato iniciado durante sua
gestão não poderão negociar Valores Mobiliários pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu
afastamento.
Procedimentos de Fiscalização: Dentre os procedimentos de fiscalização previstos na Política de
Negociação, destacamos os seguintes: (i) todas as negociações com Valores Mobiliários por parte
da própria Companhia e Pessoas Vinculadas somente serão realizadas com a intermediação de
alguma das Corretoras Credenciadas, conforme relação encaminhada pela Companhia à CVM, a
ser atualizada de tempos em tempos; (ii) tais corretoras credenciadas (a) não registrarão as
operações de compra ou venda de valores mobiliários realizadas pelas Pessoas Vinculadas, se
efetuadas durante os 15 (quinze) dias anteriores à divulgação ou publicação de informações
periódicas ou demonstrações financeiras da CVC, e (b) informarão a CVC quando da ocorrência
destas operações. Sem prejuízo as sanções cabíveis nos termos legislação vigente, caberá ao
Conselho de Administração tomar as medidas disciplinares que forem cabíveis no âmbito interno
da Companhia, inclusive a destituição de cargo ou demissão do infrator nas hipóteses de violação
grave.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Períodos de vedação e descrição Pendência de Divulgação de Ato ou Fato Relevante: as Pessoas Vinculadas que possam ter
dos procedimentos de fiscalização conhecimento de Informação Privilegiada sobre a Companhia não poderão negociar Valores
Mobiliários até que a Companhia a divulgue ao mercado na forma de Ato ou Fato Relevante. Tal
restrição aplica-se também quando (i) estiver em curso aquisição ou alienação de Valores
Mobiliários pela própria Companhia, Controladas ou outra sociedade sob controle comum, ou
houver sido outorgada opção ou mandato para este fim ou (ii) existir a intenção de promover
incorporação, cisão, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia.
Exceções: As restrições previstas na Política de Negociação não se aplicam a aquisições e
alienações de Valores Mobiliários realizadas de acordo com plano de investimento a longo prazo
aprovado pela Companhia.
Negociação após Divulgação de Ato ou Fato Relevante: Após a divulgação de Ato ou Fato
Relevante continuará aplicável a proibição de negociação caso a negociação possa interferir nas
condições dos negócios e gerar danos à Companhia ou acionistas.
Período Anterior à Divulgação de Informações Trimestrais, Demonstrações Financeiras
Padronizadas e Distribuição de Resultados: As Pessoas Vinculadas não poderão negociar Valores
Mobiliários no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação ou publicação, quando for o caso,
das (i) informações trimestrais da Companhia (ITR); ou (ii) demonstrações financeiras padronizadas
da Companhia (DFP).
Exceções: As restrições previstas na Política de Negociação não se aplicam na hipótese de
Programa individual de investimento que atenda aos requisitos previstos no artigo 15, §3º, da
Instrução CVM 358.
Deliberação Relativa à Aquisição ou Alienação de Ações de Emissão da Própria Companhia: O
Conselho de Administração não pode aprovar a aquisição ou a alienação de Valores Mobiliários
enquanto não forem divulgadas informações relativas à celebração de acordo para a transferência
de controle da Companhia, outorga de opção ou mandato para tal fim ou à intenção de se promover
incorporação, cisão, fusão, transformação ou reorganização societária da Companhia.
Ex-Administradores: Os Ex-Administradores que se afastarem a administração da Companhia
antes da divulgação de Ato ou Fato Relevante relativo a negócio ou fato iniciado durante sua
gestão não poderão negociar Valores Mobiliários pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu
afastamento.
Procedimentos de Fiscalização: Dentre os procedimentos de fiscalização previstos na Política de
Negociação, destacamos os seguintes: (i) todas as negociações com Valores Mobiliários por parte
da própria Companhia e Pessoas Vinculadas somente serão realizadas com a intermediação de
alguma das Corretoras Credenciadas, conforme relação encaminhada pela Companhia à CVM, a
ser atualizada de tempos em tempos; (ii) tais corretoras credenciadas (a) não registrarão as
operações de compra ou venda de valores mobiliários realizadas pelas Pessoas Vinculadas, se
efetuadas durante os 15 (quinze) dias anteriores à divulgação ou publicação de informações
periódicas ou demonstrações financeiras da CVC, e (b) informarão a CVC quando da ocorrência
destas operações. Sem prejuízo as sanções cabíveis nos termos legislação vigente, caberá ao
Conselho de Administração tomar as medidas disciplinares que forem cabíveis no âmbito interno
da Companhia, inclusive a destituição de cargo ou demissão do infrator nas hipóteses de violação
grave.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 20.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo
emissor para assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam
recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva

A Companhia possui em vigor uma Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, que tem
como propósito disciplinar os procedimentos internos a serem adotados com a finalidade de
atender as disposições legais e regulamentares concernentes à divulgação de ato ou fato
relevante, nos termos da Instrução CVM 358/02, conforme alterada (“Política de Divulgação
de Informações”).
Os principais termos e condições da Política de Divulgação de Informações
estão descritos no item 21.2 deste Formulário.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo
emissor, indicando o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para disseminar
informações sobre atos e fatos relevantes e os procedimentos relativos à
manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas e os locais
onde a política pode ser consultada
Conforme informado no item 21.1 deste Formulário, a Companhia possui em vigor a Política
de Divulgação de Informações, aprovada em 3 de agosto de 2011 pelos acionistas reunidos
em Assembleia Geral Extraordinária e ratificada em Assembleia Geral Extraordinária realizada
de 9 de outubro de 2013, elaborada de acordo com a Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, para disciplinar as regras a respeito da divulgação e do uso de
informações sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se
refere à divulgação de informações relativas à negociação e a aquisição de títulos emitidos
pelas companhias de capital aberto.
Tais regras:
(i)

Estabelecem o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de
divulgação. Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as decisões
tomadas pelo acionista controlador, resoluções de assembleia geral de
acionistas ou da administração da companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos
políticos, administrativos, técnicos, financeiros ou econômicos relacionados com
os negócios da companhia que possam influenciar: (i) na cotação de suas ações
ou quaisquer valores mobiliários a elas referenciados; (ii) na decisão dos
investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou outros valores
mobiliários; (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos
inerentes à condição e titulares de ações ou outros valores mobiliários emitidos
pela Companhia ou a eles referenciados;

(ii)

Especificam atos ou fatos que são considerados potencialmente relevantes, tais
como, dentre outros, a celebração de contratos prevendo a transferência de
controle da Companhia, a entrada ou retirada de acionistas que mantenham
com a Companhia qualquer contrato ou colaboração operacional,
administrativa, financeira ou tecnológica, decisão de promover o cancelamento
do registro da companhia como companhia aberta, bem como a ocorrência de
qualquer reestruturação societária realizada envolvendo as sociedades
relacionadas à Companhia, renegociação de dívidas, aprovação de plano de
outorga de opção de compra de ações, alteração nos direitos e vantagens dos
valores mobiliários emitidos pela Companhia, modificação de projeções
divulgadas pela Companhia;

(iii)

Obrigam a Companhia a enviar atos ou fatos relevantes à CVM, por meio de
sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores e à B3 – Bolsa, Brasil, Balcão (Sistema IPE), bem como divulgar
ao mercado em geral, por meio dos seguintes canais de comunicação: (i) jornais
de grande circulação geralmente utilizados pela Companhia; e (ii)
disponibilização da informação em pelo menos 1 (um) portal de notícias com
página na rede mundial de computadores, que
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em
sua integralidade;

(iv)

Determinam que o acionista controlador, diretores, membros do conselho de
administração e do conselho fiscal, bem como qualquer empregado da
Companhia que venha a ter acesso a informações sobre Ato ou Fato Relevante,
que tenham firmado Termo de Adesão, são responsáveis por comunicar o
Diretor Responsável todo Ato ou Fato Relevante de que tenham conhecimento
e que saibam não ter ainda chegado ao conhecimento do Diretor Responsável,
e que deverão verificar se o Diretor Responsável tomou as providências
prescritas na Política de Divulgação de Informações;

(v)

Estabelecem que, sempre que a CVM ou as Entidades de Mercado (conforme
definido na Política de Divulgação de Informações) exigirem do Diretor
Responsável esclarecimentos adicionais à divulgação de Ato ou Fato
Relevante, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles
referenciados, deverá o Diretor Responsável inquirir as pessoas com acesso a
Atos ou Fatos Relevantes para averiguar se estas têm conhecimento de
informações que devam ser divulgadas;

(vi)

Determinam que a divulgação de Ato ou Fato Relevante seja feita, como regra,
simultaneamente à CVM e às Entidades de Mercado, antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas Entidades de Mercado;

(vii)

Permitem que, de forma excepcional, os Atos ou Fatos deixem de ser divulgados
se o acionista controlador ou o conselho de administra ção entender que sua
revelação colocará em risco interesse legítimo da Companhia, devendo, contudo,
solicitar a sua divulgação imediatamente em qualquer das seguintes hipóteses:
(i) a informação tenha se tornado de conhecimento de terceiros estranhos à
Companhia e ao eventual negócio que caracteriza o Ato ou Fato Relevante; (ii)
haja indícios subsistentes e fundado receio de que tenha havido violação do sigilo
do Ato ou Fato Relevante; ou (iii) ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou
quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a
eles referenciados;

(viii)

Determinam que o acionista controlador, diretores, membros do conselho de
administração e do conselho fiscal, quando instalado, além dos demais
empregados e agentes da Companhia, preservem o sigilo das informações
pertinentes a Atos ou Fatos Relevantes às quais tenham acesso privilegiado em
razão do cargo ou posição que ocupem, adotando as seguintes providências,
sem prejuízo de outras: (i) divulgar a informação confidencial estritamente
àquelas pessoas que dela imprescindivelmente precisem tomar conhecimento;
(ii) não discutir a informação confidencial na presença de terceiros que dela não
tenham conhecimento; (iii) não discutir a informação confidencial em conferências
telefônicas nas quais não se possa ter certeza;
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
de quem efetivamente são as pessoas que podem dela participar;
(ix)
manter documentos de qualquer espécie referentes à informação confidencial,
inclusive anotações pessoais manuscritas, em cofre, armário ou arquivo
fechado, ao qual tenha acesso apenas pessoas autorizadas a conhecer a
informação;
(x) gerar documentos e arquivos eletrônicos referentes à informação
confidencial sempre com proteção de sistemas de senha; (vi) circular
internamente os documentos que contenham informação confidencial em
envelopes lacrados, os quais deverão ser sempre entregues diretamente à
pessoa do destinatário;
(xi) não enviar documentos com informação confidencial por fac-símile;
(xii) sem prejuízo
da responsabilidade daquele que estiver transmitindo a
informação confidencial, exigir de terceiro externo à Companhia que precise
ter acesso à informação a assinatura de um termo de confidencialidade; e

(xiii) Proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações
privilegiadas.
A Política de Divulgação da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede
da Companhia; e (ii) internet: site da Companhia (www.cvc.com.br/ri); site da CVM
(www.cvm.gov.br) e site daB3 – Bolsa, Brasil, Balcão (www.bmfbovespa.com.br).
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações.

O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da
política de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com
Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4 Outras informações relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 21.
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