CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
POLÍTICA DE PARTES RELACIONADAS
1.0

PRINCÍPIOS

A presente Política deve ser norteada com base nas melhores práticas de governança
corporativa através dos seguintes elementos:


Transparência;



Preços e condições de mercado similares à contratação de produtos e serviços
com partes independentes (“arm’s lenght transaction”);

2.0



Governança; e



Ética.

OBJETIVO

Essa Política visa estabelecer regras a fim de assegurar que todas as decisões, especialmente
aquelas envolvendo partes relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses,
sejam desenvolvidas por meio de um processo transparente que alinhe os interesses da CVC
Brasil Agência e Operadora de Viagens S.A. (“CVC” ou “Companhia”) às melhores práticas de
governança corporativa. A mesma é subsidiada com base na Deliberação CVM 642 de 7 de
outubro de 2010, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) Divulgação sobre Partes
Relacionadas, o qual para o alcance do mesmo, deve-se observar as seguintes diretrizes:
2.1.

É proibido à CVC conceder empréstimos em favor dos administradores,
membros dos comitês e de outras partes relacionadas.

2.2.

É vedado as formas de remuneração de assessores, consultores ou
intermediários que gerem conflito de interesses com a Companhia, com os
administradores ou com os membros dos comitês, exceto se for comprovado
que a transação apresente preços e condições de mercado e características
similares à contratação de produtos e serviços com partes independentes.

2.3.

As transações com partes relacionadas que devem ser embasadas por laudos
de avaliação independentes (exemplo: laudo de relação de troca de ações,
etc.), devem ser elaboradas sem a participação de nenhuma parte envolvida
na operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria
especializada, entre outros, devem ser com base em premissas realistas e
informações referendadas por terceiros.

2.4.

As definições de partes relacionadas estão definidas no Formulário para
Identificação de Partes Relacionadas no anexo desse documento.

3.0

REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DE OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

A Diretoria da Companhia atuará de forma a garantir que as transações com partes relacionadas:
3.0.1.

Sejam formalizadas, especificando-se no respectivo instrumento as suas
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principais características: preços, quantidades, descontos, prazos, garantias,
impostos e taxas, direitos e responsabilidades, dentre outros relevantes para
análise da transação;
3.0.2.

Sejam realizadas em condições de mercado levando em consideração, em
primeiro lugar, os interesses da Companhia,

observando condições

estritamente comutativas, negociadas de forma independente, mediante
processo transparente, ético e em conformidade com a legislação vigente;
3.0.3.

Estejam claramente refletidas e divulgadas nas Notas Explicativas das
Demonstrações Financeiras e no Formulário de Referência, conforme
determinado na Deliberação CVM 642, de 7 de outubro de 2010;

3.1

A Diretoria de Controladoria será a responsável pela elaboração do relatório trimestral
no qual deverão estar arroladas as transações existentes realizadas com Partes
Relacionadas, que será encaminhado ao Comitê de Auditoria e de Partes Relacionadas
(“Comitê”). Neste relatório, deverão constar: valor total dos negócios realizados,
quantidades, preços, prazos, descontos, negociações especiais e outras informações
que julgue necessárias à total transparência do processo;

3.2

O Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas deverá analisar previamente as
transações que serão submetidas ao Conselho de Administração;

3.3

Caberá à Diretoria de Controladoria suprir as instâncias adequadas de evidências de
transações realizadas com partes independentes que, na essência, sejam similares à
transação com Partes Relacionadas;

3.4

Anualmente, também a Diretoria de Controladoria encaminhará aos administradores
(diretores e conselheiros) e membros dos comitês da Companhia e de suas
controladas, o “Formulário para Identificação de Partes Relacionadas”, para
preenchimento, identificação das pessoas vinculadas e assinatura, de modo que o
relatório constante do item 3.1. acima, possa ser elaborado e encaminhado ao Comitê
de Auditoria;

3.5

Caberá aos administradores e membros dos comitês atualizar o Formulário para
Identificação das Partes Relacionadas em anexo, assim que ocorrer algum evento que
enseje a sua atualização e entrega à Companhia;

3.6

O Diretor de Controladoria deverá solicitar prévia aprovação do Conselho de
Administração para qualquer transação com Partes Relacionadas que for relevante
para a Companhia;

3.7

Para fins desta Política, entende-se como relevante qualquer transação de valor
superior a 1% do ativo total consolidado da Companhia ou R$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), dos dois o menor, constante nas últimas demonstrações financeiras
consolidadas divulgadas, individualmente ou cumulativamente, em relação à mesma
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parte relacionada, nos últimos 12 meses;
3.8

Nos termos do Anexo 30-XXXIII da Instrução CVM 480/09, a ocorrência de transação
ou conjunto de transações correlatas com Partes Relacionadas cujo valor supere o
menor dos seguintes valores: (i) R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou (ii)
1% do ativo total consolidado da CVC, divulgado nas últimas demonstrações
financeiras consolidadas divulgadas, deverá ser comunicada à Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, em até 7 (sete) dias úteis a contar de sua ocorrência, na forma
indicada na Instrução e seu anexo;

3.9

Esta Política deverá ser revisada a cada 3 anos e sempre que a maioria dos membros
do Comitê de Auditoria e de Partes Relacionadas entender pertinente, ocasião em que
se procederá às atualizações que se fizerem necessárias. Após sua revisão, deverá ser
encaminhada ao Conselho de Administração para aprovação.

4.0

PROCEDIMENTOS

A

SEREM

OBSERVADOS

PELOS

ADMINISTRADORES

ENVOLVIDOS EM OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
4.1.

Os administradores e membros dos Comitês da Companhia, ao identificarem uma
matéria dessa natureza, devem imediatamente manifestar seu conflito de interesses.
Adicionalmente, devem ausentar-se das discussões sobre o tema e abster-se de votar;

4.2.

Caso solicitado pelo Conselho de Administração, pelo Comitê de Auditoria e Partes
Relacionadas ou pelo Diretor de Controladoria, conforme o caso, os administradores
que tenham interesse na operação em questão participarão parcialmente da discussão
de forma a explicar seu envolvimento na operação e proporcionar maiores informações
sobre a operação e as partes envolvidas. Neste caso, deverão se ausentar da parte
final da discussão, incluindo o processo de votação da matéria;

4.3.

Caso algum membro do Conselho de Administração, dos Comitês ou Diretor Executivo,
que possa ter um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão, não manifeste
seu conflito de interesses, qualquer outro membro do órgão ao qual pertence que tenha
conhecimento da situação deverá fazê-lo;

4.4.

Neste caso, a não manifestação voluntária do administrador pode ser considerada uma
violação da política de conflitos de interesse da Companhia, sendo levada ao Conselho
de Administração para avaliação de eventual ação corretiva;

4.5.

A manifestação da situação de conflito de interesses e a subsequente abstenção
deverão constar da ata da reunião;

4.6.

Quando de sua posse, os administradores da Companhia devem assinar um
documento afirmando que receberam, leram e se comprometem a seguir a Política para
Transações com Partes Relacionadas.
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FORMULÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS
Informações:
O Formulário a seguir objetiva arrolar todas as pessoas físicas e jurídicas a elas vinculadas, com
o objetivo de determinar as Partes Relacionadas com a CVC, no caso a Empresa que está
elaborando as demonstrações contábeis.
Para seu correto preenchimento solicita-se especial atenção aos conceitos abaixo, elaborados
de acordo com a Deliberação CVM 642, de 07/10/2010 (CPC 05(R1)) Divulgação de Partes
Relacionadas.
Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está
elaborando suas demonstrações contábeis (entidade que reporta a informação), no caso a
CVC.
Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a entidade que
reporta a informação (no caso a CVC) se: tiver o controle pleno ou compartilhado da Sociedade;
tiver influência significativa sobre a Empresa; ou for membro do pessoal-chave da
administração da Sociedade ou de sua controladora.
Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação (CVC) se
qualquer das condições abaixo for observada:
-

a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo

econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são interrelacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si);
-

a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade

(ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do
qual a outra entidade é membro);
-

ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira

entidade;
-

uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade

e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade;
-

a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os

empregados de ambas as entidades, a que reporta a informação e a que está
relacionada com a que reporta a informação. Se a entidade que reporta a informação
for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem
com a mesma serão também considerados partes relacionadas com a entidade que
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reporta a informação;
-

a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa

física identificada como parte relacionada (ver parágrafo anterior);
-

uma pessoa identificada como detentora do controle pleno ou compartilhado

da entidade que reporta a informação (CVC) tem influência significativa sobre a
entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de
controladora da entidade).
Membros próximos da família de uma pessoa são aqueles membros da família dos quais se
pode esperar que exerçam influência ou sejam influenciados pela pessoa nos negócios desses
membros com a entidade e incluem: os filhos da pessoa, cônjuge ou companheiro(a); os filhos
do cônjuge da pessoa ou de companheiro(a); e dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou
companheiro(a). Em adição ao definido na Deliberação CVM 642, de 07/10/2010 (CPC 05(R1))
Divulgação de Partes Relacionadas, o formulário inclui também irmão(ã)s, cunhado (a)s e pais
da pessoa.
Controle é o poder de direcionar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade de
forma a obter benefícios das suas atividades.
Controle conjunto é a partilha do controle sobre uma atividade econômica acordada
contratualmente.
Pessoal chave da administração são as pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo
planejamento, direção e controle das atividades da entidade, direta ou indiretamente, incluindo
qualquer administrador (executivo ou outro) dessa entidade.
Influência significativa é o poder de participar nas decisões financeiras e operacionais de uma
entidade, mas que não caracterize o controle sobre essas políticas. Influência significativa pode
ser obtida por meio de participação societária, disposições estatutárias ou acordo de acionistas.
Ao considerar cada um dos possíveis relacionamentos com partes relacionadas, a atenção deve
ser direcionada para a essência do relacionamento e não meramente para sua forma legal.
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FORMULÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS

Anexo A

NOME

CPF

Administrador(a)/Membro dos Comitês
Cônjuge ou Companheira(o)
Ex-Cônjuge (somente deve ser informado se
for separado judicialmente)
PESSOA(S) VINCULADA(S) AO ADMINISTRADOR/MEMBRO DOS COMITÊS
São consideradas pessoas vinculadas, além do cônjuge ou companheiro(a):
- os filhos da pessoa e os filhos do cônjuge ou companheiro(a);
- dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro(a);
- irmão(ã)s, cunhado(a)s e pais da pessoa.
NOME DA(S) PESSOA(S) VINCULADA(S)

Data:

ASSINATURA:

GRAU DE PARENTESCO

CPF

Anexo B

FORMULÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS

Nome do Administrador(a)/Membro dos Comitês:

SOCIEDADE(S) OU ENTIDADE(S) VINCULADA(S) AO(À) ADMINISTRADOR(A)/
MEMBRO DOS COMITÊS OU À(S) PESSOA(S) VINCULADA(S)
Relacionar as entidades ou sociedades quando observadas as condições abaixo:
- a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por controlador(a), administrador(a) ou pessoas vinculadas à
CVC (Anexo A);
- uma pessoa que detém o controle pleno ou compartilhado da CVC ou possui influência significativa sobre a entidade ou é membro
do pessoal-chave da administração da entidade (ou de controladora da entidade).
NOME DA(S) PESSOA(S)
VINCULADA(S)

Data:

NOME DA(S)
SOCIEDADE(S) OU
ENTIDADE(S)

ASSINATURA:
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CNPJ

VÍNCULO COM A(S)
SOCIEDADE(S) OU
ENTIDADE(S)

