As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia; das Instituições Participantes da Oferta; das entidades
administradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; e da CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
Companhia de Capital Autorizado em fase de registro perante a CVM na categoria “A”
CNPJ/ME nº 00.242.184/0001-04
NIRE: 35300551362
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park
CEP 06460-040 – Barueri SP
Código ISIN: “BRARMLACNOR1”
Código de negociação das Ações na B3: “ARML3”

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$13,30 e R$16,63 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Companhia”) e o Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista Vendedor”), em conjunto com o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” ou “Coordenador Líder”),
o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA e o BTG Pactual, “Coordenadores da
Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e titularidade do Acionista Vendedor (“Ações” e “Oferta”,
respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, 53.440.214 novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Base Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 15.037.594 ações ordinárias
de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Base Secundária”, sendo que as Ações da Oferta Base Secundária, em conjunto com Ações da Oferta Base Primária, serão denominadas “Ações
da Oferta Base”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o OfícioCircular nº 1/2021-CVM/SRE, de 1 de março de 2021 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisção de Valores Mobiliários”, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar segmento
especial de negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores
da Oferta Não Institucional (conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pela Santander Investment Securities Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC e pelo Morgan Stanley & Co. LLC (em conjunto,
“Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”) (i) nos Estados
Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange
Commission (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras
regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não
constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act (“Regulamento S”), e e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores
descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei
4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”) e da Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Armac Locação, Logística e Serviços S.A.” (“Anúncio
de Início”), a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia e do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 19,60% (dezenove vírgula seis por cento), ou seja, em até 13.420.324
Ações, sendo (i) até 6.710.162 novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Ações Adicionais Primárias”); e (ii) até 6.710.162 ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a serem alienadas pelo Acionista Vendedor (”Ações Adicionais
Secundárias”), nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (as Ações Adicionais Primárias e as Ações Adicionais Secundárias, em conjunto, “Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 10.271.671 ações ordinárias de emissão da
Companhia, a serem alienadas pelo Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do
Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para a prestação de serviços de estabilização do preço das Ações.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400
(“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de
Bookbuilding (“Preço por Ação”).
Na hipótese de o Preço por Ação (conforme abaixo definido) ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente, considerados e processados, observadas as condições de
eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor
pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Caso não haja excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas (conforme definido neste Prospecto) poderão participar do Procedimento de Bookbuilding até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Os Investidores da Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação .......................................................................................................
Oferta Primária .......................................................................................................
Oferta Secundária(5)................................................................................................
Total .......................................................................................................................
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

14,97
800.000.003,58
225.112.782,18
1.025.112.785,76

Comissões (R$)(1)(2)(4)

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)

0,75
40.000.000,17
11.255.639,11
51.255.639,28

14,22
760.000.003,41
213.857.143,07
973.857.146,48

Considerando o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da Faixa Indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$13,30 e R$16,63, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá,
eventualmente, ser fixado em valor acima ou abaixo desta faixa indicativa
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações a serem recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelo Acionista Vendedor e os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a seção “Informações sobre a Oferta - Identificação do Acionista Vendedor” na página 45 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a reforma do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado, e a realização da Oferta, mediante aumento
de capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de maio de 2021, cuja ata foi devidamente registrada
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 233.014/21-4 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia” em 8 de maio de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta
pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas, a partir de 12 de julho de 2021, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE
AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 10 de maio de 2021.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição ou aquisição das Ações. Ao decidir adquirir e liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua
própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 20 e 88, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 368, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO
DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 05 de julho de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Armac” ou “nós” se referem, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à Armac Locação, Logística e Serviços S.A., suas subsidiárias e filiais
na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste
Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” deste Prospecto.
Acionistas Controladores

Fernando Pereira Aragão, José Augusto Pereira Aragão, José
Augusto Carvalho Aragão e Lucia Rosa Pereira Aragão, em
conjunto.

Acionista Vendedor

Fundo Speed.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria Estatutária da
Companhia, considerados em conjunto.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia, considerados em conjunto.

Agente Estabilizador ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a atuar
na composição de conflitos que possam surgir nos segmentos
especiais de listagem da B3.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas
de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisção de
Valores Mobiliários atualmente vigente.

Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

1

Companhia ou Armac

Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, que até a data deste
Prospecto não havia sido instalado.

Coordenador Líder ou
Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Corretora

Itaú Corretora de Valores S.A.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado consiste no lucro (prejuízo) líquido da
Companhia acrescido do resultado financeiro líquido, do
imposto de renda e contribuição social (corrente e diferida), dos
custos e despesas de depreciação e amortização e do
resultado da venda de imobilizado (receita bruta de venda de
imobilizados usados subtraído pelo custo na venda ou baixa de
imobilizado).

EBITDA Ajustado LTM

O EBITDA Ajustado LTM (“Last Twelve Months”),
correspondente ao EBITDA calculado considerando os
resultados apurados no período de doze meses anterior a 31
de março de 2021, bem como a Margem EBITDA Ajustado
LTM, correspondente ao EBITDA Ajustado LTM dividido pela
receita líquida de locação e serviços reconhecida no período
de doze meses anterior a 31 de março de 2021.

IASB

International Accounting Standard Board.

IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

Instrução CVM 505

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011,
conforme alterada.

Instrução CVM 527

Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme
alterada.

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações Financeiras.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
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Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Mercado de Capitais

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Margem EBITDA Ajustado

A Margem EBITDA Ajustado é calculada pela divisão do
EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida da locação
de equipamentos e prestação de serviços, que é a receita bruta
da locação de equipamentos e prestação de serviços deduzido
dos impostos incidentes sobre vendas (PIS, COFINS e ISS).

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular nº 1/2021-CVM/SRE, de 1 de março de 2021.

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”, incluindo o
Formulário de Referência a ele anexo e eventuais aditamentos
e/ou suplementos, bem como seus demais anexos.

Prospecto Preliminar ou
Prospecto

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”, incluindo o
Formulário de Referência a ele anexo e eventuais aditamentos
e/ou suplementos, bem como seus demais anexos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento de Listagem do Novo Mercado, que prevê as
práticas diferenciadas de governança corporativa a serem
adotadas pelas companhias com ações listadas no segmento
Novo Mercado da B3.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos
Estados Unidos.

Resolução CVM 13

Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020.

Resolução CVM 27

Resolução CVM nº 27, de 8 de abril de 2021.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores
mobiliários dos Estados Unidos.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.
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Prospecto

Preliminar,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Armac Locação, Logística e Serviços S.A., sociedade por
ações, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº
00.242.184/0001-04,
com
seus
atos
constitutivos
devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE
nº 35300551362.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi
apresentado à CVM em 10 de maio de 2021.

Sede

Localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939,
Conjuntos n° 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office
Park, CEP 06460-040.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939,
Conjuntos n° 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office
Park, CEP 06460-040. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Pedro Camargo Lemos. O telefone da
Diretoria de Relações com Investidores da Companhia é
+55 (11) 4003-5511 e o seu endereço eletrônico é
https://ri.armac.com.br/

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018 e ao período de três meses findo em 31 de março de 2021.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“ARML3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior
à divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOESP e no jornal “O Dia”.

Website

https://ri.armac.com.br/
As informações constantes no website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele anexas
e/ou incorporadas por referência.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta poderão
ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, às Instituições Participantes
da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede
mundial de computadores indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 70 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca do futuro, principalmente nas
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 20 e 88, respectivamente,
deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência a partir das páginas 368, 437
e 494, respectivamente, deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o potencial
de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua
reputação, seus negócios, sua situação financeira, o resultado de suas operações, suas margens
e/ou seu fluxo de caixa. As estimativas e declarações acerca do futuro estão sujeitas a diversos
riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas
estimativas e declarações acerca do futuro, podem impactar adversamente os resultados da
Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e as declarações acerca do futuro não se
concretizem. Dentre os diversos fatores que podem influenciar as estimativas e declarações futuras
da Companhia, podem ser citados, como exemplo, os seguintes:


os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia em curso de COVID-19,
incluindo novas variantes do vírus que surgiram globalmente (ou outras pandemias, epidemias
e crises similares), particularmente no Brasil e na medida em que continuem a causar graves
efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos dos outros riscos descritos na
seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da
página 335;



o impacto da pandemia de COVID-19 nas condições e econômicas e dos negócios no Brasil e
mundialmente e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais para
combater o surto;



a capacidade da Companhia de prever e reagir, de forma eficiente às mudanças temporárias ou
de longo prazo no comportamento dos seus clientes em razão da pandemia de COVID- 19,
incluindo novas variantes do vírus que surgiram globalmente, mesmo após o surto ter sido
suficientemente controlado;



o impacto contínuo da COVID-19 sobre a demanda de clientes, bem como sobre os nossos
resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa no período de três meses
encerrado em 31 de março de 2021 e no futuro;



os efeitos da crise financeira e econômica no Brasil;



alterações na conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo,
exemplificativamente, inflação, flutuações das taxas de juros, nível de emprego, crescimento
populacional, confiança do consumidor e liquidez nos mercados doméstico de crédito, financeiro
e de capitais;



flutuações nas taxas de câmbio, especificamente com relação ao Real perante o Dólar, que
sofreu volatilidade significativa desde o início da pandemia de COVID-19;



novos rebaixamentos da classificação de crédito do Brasil;
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intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou
ambiente regulatório, assim como modificações em leis e regulamentos aplicáveis ao setor de
atuação da Companhia, bem como alteração no entendimento dos tribunais ou autoridades
brasileiras em relação a essas leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais
e trabalhistas que onerem o custo da estrutura da Companhia;



crises políticas, acontecimentos e a percepção de risco relacionados com as investigações de
anticorrupção envolvendo companhias abertas e empresas estatais brasileiras de vários setores,
empresários e políticos, e o impacto de tais investigações na economia e no cenário político
brasileiros como um todo, incluindo-se relações cada vez mais turbulentas e conflitos internos
dentro da administração do presidente Jair Bolsonaro, bem como políticas e possíveis mudanças
para endereçar tais questões ou ainda, reformas econômicas e fiscais em resposta aos efeitos
em curso da COVID-19, as quais possam afetar negativamente as perspectivas de crescimento
da economia brasileira como um todo;



decisões desfavoráveis em processos ou procedimentos judiciais ou administrativos;



manutenção do sucesso de nosso marketing e esforços de venda;



nossa capacidade de manter nossos atuais volumes de negócios;



alteração no custo dos nossos produtos e dos nossos custos operacionais;



capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento.



capacidade da Companhia de se financiar adequadamente em termos favoráveis ou em
quaisquer termos;



capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;



nossa capacidade de manter os preços de nossos serviços e produtos competitivos face aqueles
praticados por nossos atuais concorrentes, bem como aqueles que poderão ser praticados por
novos concorrentes;



mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia, bem como mudanças
nas preferências ou na situação financeira dos consumidores e demandas pelos produtos
que vendemos;



despesas com acidentes, roubos e outros sinistros;



dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de
clientes, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas;



aumento do custo na estrutura da Companhia;



fatores ou tendências que possam afetar os negócios, market share, condições financeiras,
liquidez e resultados operacionais da Companhia;



eventos de força maior; e



outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste
Prospecto, nas páginas 20 e 88, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das
páginas 368 e 416, respectivamente, deste Prospecto.
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Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem
informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial,
dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e
os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e
perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações perspectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação
e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados
àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que
determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou previsão.
Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser tomada
somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no Formulário
de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 335, podem ter sido, em alguns casos,
arredondados para números inteiros.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO
A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 335, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS
FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES
CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE
PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM
EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO
DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E
DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS
FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO
ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU
PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
APRESENTAMOS A SEGUIR UM SUMÁRIO DA OPERAÇÃO DA COMPANHIA, INCLUINDO
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS, VANTAGENS COMPETITIVAS E ESTRATÉGIAS DE
NEGÓCIO. ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO, NÃO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES QUE
UM POTENCIAL INVESTIDOR DEVE CONSIDERAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE
INVESTIMENTO NAS AÇÕES. INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA CONSTAM DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, BEM COMO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NAS
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRAS ANEXAS A ESTE PROSPECTO. LEIA ESTE PROSPECTO
E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR NAS AÇÕES, O INVESTIDOR DEVE LER, CUIDADOSA
E ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS
SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS ACERCA DO FUTURO”,
“PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, CONSTANTES NAS PÁGINAS 5, 20 E 88 DESTE
PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ENFATIZANDO AS SEÇÕES “4. FATORES DE
RISCO”, “5. GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS” E “10. COMENTÁRIOS DOS
DIRETORES”, BEM COMO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS
E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS ANEXAS A ESTE PROSPECTO, PARA UM
ENTENDIMENTO DETALHADO DOS NEGÓCIOS DA COMPANHIA E DA OFERTA PROPRIAMENTE DITA.
SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO, O TERMO “COMPANHIA” REFERE-SE À ARMAC S.A.
Visão Geral
Somos uma plataforma brasileira de locação de equipamentos multicategoria. Oferecemos a nossos clientes, dentre
outras categorias, equipamentos de linha amarela, que englobam pás-carregadeiras, escavadeiras hidráulicas,
retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores, tratores agrícolas,
entre outros. Acreditamos que somos o líder nacional na locação de equipamentos de linha amarela, ainda que
tenhamos menos de 0.5% de participação de mercado. Nosso modelo de negócio consiste na conversão do
equipamento em um serviço para o cliente, em contratos que incluem disponibilidade para manutenção 24 horas por dia
no ativo e flexibilidade para devolução ou substituição do equipamento quando o projeto do cliente é finalizado.
Com uma frota própria de 1.403 equipamentos locáveis em 31 de março de 2021, servimos uma grande base
de clientes, distribuída em 17 Estados brasileiros nos setores de logística agrícola, agroindustrial, fertilizantes,
mineração, papel e celulose, transportes e infraestrutura. Acreditamos que muitos de nossos clientes atuam em
setores que se beneficiam de vantagens comparativas estruturais e de longo prazo do Brasil.
Nos destacamos por oferecer ao cliente um modelo de negócios em que nossos interesses estão alinhados, pois nossos
preços de locação incluem 100% da manutenção necessária em nossos equipamentos1. Para isso, colocamos a serviço de
nossos clientes nossa propriedade intelectual e capacidade operacional de manutenção, que garantem ganhos de eficiência
relevantes na operação das máquinas. Tais ganhos de eficiência são baseados na completa verticalização e desintermediação
das atividades de manutenção e logística, e suportados por uma forte cultura corporativa. Começamos a construir nossa
estratégia de verticalização em 2013 e hoje acreditamos que somos capazes de servir nossos equipamentos com um alto grau
de independência em relação às redes de concessionárias, oficinas terceirizadas e operadores logísticos.
Toda nossa atividade gira em torno do objetivo de melhor servir nossos clientes. Com a verticalização e
desintermediação dos processos de manutenção, capturamos e retornamos aos nossos clientes uma parcela
relevante das altas margens praticadas pela cadeia na venda de peças e serviços. Acreditamos que parte destas
altas margens seja reflexo de conflitos de interesses e desalinhamento entre as redes de concessionários e os
proprietários de máquinas. Em geral, existe uma assimetria de informação entre o mecânico responsável pelo
diagnóstico do equipamento e o proprietário da máquina. Inserido em um contexto empresarial no qual a manutenção
é tratada como um centro de receita, os objetivos do mecânico e do proprietário conflitam, gerando uma ineficiência
relevante na cadeia. Esse desalinhamento é agravado pelo receio do proprietário de perder a garantia do
equipamento, que pode chegar a cinco anos em alguns casos. Atualmente, as cadeias ligadas à agricultura,
agroindústria, fertilizantes, mineração e papel e celulose representam aproximadamente 62% de nossa receita líquida.
Nessas cadeias, servimos aos nossos clientes em contratos de longo prazo, com o compromisso de manter nossas
máquinas em operação com índices de disponibilidade superiores a 95%, prazo para manutenção de menos de 24
horas e de reposição de maquinário danificado de em média 48 horas. Além das economias que entregamos aos
nossos clientes com a verticalização e desintermediação da manutenção, um grande diferencial de nossos contratos
é que oferecem aos clientes a flexibilidade de devolução ou substituição de equipamentos sem custo quando suas
necessidades operacionais mudam. Dessa forma, somos capazes de cortar tempo ocioso dos ativos para nossos
clientes e gerar uma grande eficiência em seus processos.
1 Exceto em casos de mal uso extremo nos quais negociamos com o Cliente caso-a-caso um reembolso de nossas despesas de reparo.
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Para viabilizar a flexibilidade de substituição ou devolução dos Equipamentos aos nossos clientes de demanda
recorrente, contamos com a demanda do segmento de infraestrutura – que representa aproximadamente 39% de
nossa receita líquida. Servimos a esses clientes no modelo de asset sharing, no qual oferecemos máquinas sem
períodos mínimos de locação. Projetos de energia renovável, saneamento básico, rodoviários, ferroviários e de
infraestrutura urbana representam a maior parte da demanda por nossos serviços de asset sharing. Esse é um
modelo de negócios consolidado em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos da América, mas que ainda é
incipiente no Brasil. Para esses clientes, a flexibilidade de poder contratar os Equipamentos apenas para o período
de seu projeto é o grande pilar de nossa proposta de valor. Com o asset sharing entre diferentes tipos de projeto,
segmentos da economia e regiões geográficas, além de estarmos expostos à um risco de demanda bastante
reduzido, acreditamos que trazemos às cadeias de valor onde atuamos uma eficiência muito maior no uso dos
recursos para movimentação de granéis sólidos, terra e materiais. Em função de nossos processos comerciais e
diversificação setorial e regional, somos capazes de diluir o risco de demanda do modelo de asset sharing.
Operamos com independência às montadoras de equipamentos, sem preferência mecânica ou acordos de
fidelização. Nossos principais fornecedores de máquinas são a John Deere, Volvo, Hyundai, JCB, CASE, New
Holland, Manitou, Caterpillar e Komatsu. Desenvolvemos desde 2013 um relacionamento muito próximo com
tais fabricantes. Acreditamos que nossa independência em relação às montadoras nos permite adquirir
máquinas por preços mais acessíveis e diversificar nossa oferta para o cliente final. Além disso, desenvolvemos
um canal de compra escalável que nos permite adquirir equipamentos usados de diversos proprietários.
Por conta do valor gerado aos nossos clientes, e alinhamento de interesses inerente ao nosso modelo de
negócios, apresentamos um crescimento robusto desde 2017 sem prejudicar os retornos ou a geração de valor
aos nossos acionistas. Nossa receita bruta anual passou de R$27,8 milhões em 2017 para R$123 milhões em
31 de dezembro de 2020. Nosso EBITDA ajustado nesse período passou de R$11,8 milhões em 2017 para
R$57 milhões em 2020. Em uma comparação anual, em março de 2021 crescemos a um ritmo de 173% nossa
receita líquida e 219% nosso EBITDA Ajustado. Vale destacar que a totalidade deste crescimento foi orgânico.
Nosso lucro líquido caixa, calculado com base no IRPJ/CSLL e PIS/COFINS efetivos do período, conforme
descrito no item 3.2 (“Lucro Líquido Caixa”), também apresentou forte crescimento, passando de R$ 8 milhões
em 2017 para R$36 milhões em 2020, o que resulta em um CAGR de 69% no período compreendido entre 31
de dezembro de 2017 e 31 de março de 20212.
As imagens abaixo ilustram o crescimento da nossa Receita Bruta, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Caixa,
evolução do Fluxo de Caixa Operacional Gerencial, ROIC Ajustado3 e ROE Ajustado4.

Fonte: Companhia

2

Últimos 12 meses.
Conforme descrito no item 3.2 do Formulário de Referência.
4
Conforme descrito no item 3.2 do Formulário de Referência.
3
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Fonte: Companhia

Fonte: Companhia

O crescimento da Companhia é fruto de nosso foco total nas necessidades do cliente e do alinhamento de
interesses do nosso modelo de negócios. Portanto, nosso crescimento não é derivado apenas de uma acelerada
ampliação da carteira de clientes, como também de uma forte fidelização da base atual de contratantes. Abaixo,
apresentamos a evolução do faturamento das safras de clientes de asset sharing. Conforme mostra a figura, o
nosso relacionamento com os clientes de contrato de curto prazo tem se mostrado recorrente e duradouro: o
faturamento de todas as safras trimestrais a partir de 2019 apresentam crescimento expressivo.
Crescimento trimestral das receitas de cada safra de clientes:

Fonte: Companhia.
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Considerando o tamanho de nosso mercado de atuação, nossa proposta comercial diferenciada, focada em
repassar aos clientes o benefício da nossa escala, a excelência do serviço prestado e a robustez dos nossos
processos, enxergamos uma oportunidade atrativa de expansão de participação de mercado. Com um pipeline
de vendas volumoso, acreditamos que o nosso crescimento não enfrenta, no presente momento, restrições de
demanda: a expansão da operação é função, predominantemente, do investimento de capital (CAPEX) que
realizamos para aquisição de novos equipamentos. Acreditamos que o EBITDA mensal anualizado é a melhor
métrica para medir nossa alavancagem, pois, considerando o alto crescimento que apresentamos nos últimos
anos, o EBITDA dos últimos 12 meses se torna rapidamente defasado, sobrestimando nossa real alavancagem.
Escalamos consideravelmente nossos investimentos nos últimos dois anos. No primeiro trimestre de 2019,
nosso CAPEX anualizado era de R$15 milhões. Já no primeiro trimestre de 2020, nosso CAPEX anualizado
aumentou R$103 milhões, atingindo R$118 milhões. Por fim, nosso investimento anualizado no primeiro
trimestre de 2021 alcançou R$570 milhões, com uma aceleração sensível na margem: o CAPEX anualizado de
março de 2021 totalizou R$727 milhões.
No gráfico abaixo, podemos observar a aceleração do nosso CAPEX mensal, decorrente principalmente do
maior acesso a crédito para financiar investimentos em novos equipamentos. Acreditamos que temos
capacidade operacional para acelerar ainda mais a alocação de capital em novos equipamentos, uma vez que
o atual ritmo de crescimento não desenquadrou os principais KPIs da operação.

Fonte: Companhia.

Nosso processo de vendas para geração de oportunidades de investimento se apoia em ferramentas de
tecnologia para maximizar a geração e conversão de leads.
As vendas de nossos serviços para clientes nos setores agroindustriais, de fertilizantes, mineração e papel e
celulose têm um ciclo de fechamento mais longo e um ticket médio de R$196 mil / mês. Nesses setores, temos
hoje em nosso sistema um total de 1.047 oportunidades em processo de negociação. Considerando a vantagem
comparativa do Brasil nesses segmentos, essa é uma demanda resiliente e crescente, e nos vemos como um
agente que agrega grande eficiência a processos críticos desses clientes. Apenas 7% dos contratos em disputa
são em clientes atuais da Companhia, o que reforça o tamanho e pulverização desses mercados no Brasil.
Com relação a nossas vendas de asset sharing, nossas equipes estão disputando hoje 3.590 oportunidades,
com um ticket médio de R$59 mil / mês, e uma duração média mais curta. Os recentes leilões de ativos de
infraestrutura serão no futuro um grande fator ampliador dessa demanda. Apenas 15% das oportunidades em
disputa atualmente são em clientes atuais da Companhia no setor de infraestrutura.
Retorno Sobre os Investimentos Realizados
Nosso processo de manutenção verticalizado, protagonizado por mecânicos inseridos em uma cultura corporativa
que se orgulha em fazer a coisa certa para o cliente, e em menor medida nossa escala na aquisição de máquinas,
permitem que obtenhamos, até o momento, retornos médios desalavancados de 38% ao ano nos equipamentos que
adquirimos. O payback médio de nossos investimentos ocorre em 31 meses e, após esse período, somos capazes
de estender a vida útil do ativo por ao menos sete anos adicionais. A partir disso, é possível estimar que, em dez anos
de atividade, em média, o ativo gera cerca de 3,5x o seu valor de aquisição em fluxo de caixa operacional livre. Ainda,
conforme imagem abaixo, a maior parte do nosso fluxo de caixa é gerado pelo componente de prestação de serviço,
e não pelo componente de capital embutido no modelo de locação.
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Fonte: Companhia

Esse retorno não é fruto de uma precificação desequilibrada para o cliente final, e sim das eficiências geradas
pelos nossos processos operacionais, fator esse que acreditamos ter contribuído para que não tenhamos tido
nenhuma perda material de clientes nos últimos sete anos. Conforme ilustrado abaixo, somos capazes, até o
presente momento, de produzir um ROIC elevado e, paralelamente, gerar valor expressivo para os nossos
clientes. A assimetria em questão é reflexo do nosso compromisso de repartir com os clientes as eficiências
geradas pelos nossos processos e economias de escala. Abaixo, destacamos que a maioria da geração de
valor advém da nossa capacidade de realizar a manutenção do equipamento sem depender de concessionários
de máquinas.
Decomposição do ROIC Ajustado:

Fonte: Companhia

Com o objetivo de estimar a rentabilidade média do setor, sensibilizamos o preço de aquisição, custo de
manutenção e vida útil do ativo que acreditamos serem aplicáveis a um prestador de menor escala, que não
opera com total independência às oficinas terceirizadas e concessionários. Com base nas premissas elencadas
abaixo, estimamos que o prestador médio enfrenta dificuldade para gerar lucro econômico ao preço de locação
que praticamos atualmente.
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Fonte: Companhia

Notadamente, conforme análise de sensibilidade abaixo, mesmo na hipótese de paridade de preço de compra,
estimamos que o prestador médio seria capaz de produzir retornos apenas marginalmente superiores ao custo
de capital. Dito de outra forma, o exercício hipotético sugere que o lucro econômico que geramos é protegido
majoritariamente por vantagens comparativas comerciais, logísticas e de manutenção, e não meramente por
economias de escala.

Fonte: Companhia

Vantagens Comparativas
Acreditamos que nossas principais vantagens comparativas são:
Formação de pessoas. Entendemos que os mecânicos são os protagonistas da nossa Companhia. Porém, o Brasil
não forma em suas universidades ou escolas técnicas mecânicos com o conhecimento necessário para suportar nossa
atuação verticalizada. Para superar esse desafio, desenvolvemos nos últimos oito anos um processo robusto de
treinamento e capacitação de pessoas, para o qual atraímos jovens com formação básica para nosso programa de
jovens aprendizes (“graxinhas ARMAC”) e profissionais autônomos em busca de uma mudança de vida (motoristas de
aplicativo, profissionais de entrega, entre outros). Esses profissionais participam de um programa de três semestres de
treinamento onde têm a oportunidade de adquirir conhecimentos de hidráulica, elétrica, eletrônica, mecânica diesel,
borracharia, pintura, entre outros, enquanto atuam como ajudantes de mecânico em nossa oficina.
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Cultura e Valores. Máquinas quebram em campo, durante as operações. E na maior parte das vezes, sua
remoção para uma concessionária é inviável. Em campo, as condições raramente são as ideais. Entre outras
dificuldades, o trabalho em campo envolve enfrentar as intempéries do tempo e realizar serviços sem acesso
ao ferramental adequado. Sendo assim, ter uma equipe altamente engajada que vai a campo e realiza os
reparos de maneira eficaz, tratando o dinheiro da Companhia como se fosse seu dinheiro, é uma grande
vantagem comparativa. Acreditamos que nossa cultura (“Graxa na Caveira”) é um grande motor de geração de
valor para nossos clientes e de difícil replicação.

As imagens abaixo foram retiradas de materiais internos da Companhia e exemplificam a Cultura construída
desde 2013.
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Independência em relação aos fabricantes de equipamentos. Nosso modelo de negócios não envolve acordos de
fidelização ou a operação de concessionárias de equipamentos. Sendo assim, somos capazes de acessar uma base
diversificada de fornecedores, podendo optar pelas melhores condições de custo x benefício e contornar situações
específicas em que um ou mais fabricantes estejam enfrentando dificuldades em suas cadeias de suprimentos.
Escala. Acreditamos que somos hoje o maior comprador de equipamentos de linha amarela no Brasil. Isso
possibilita que tenhamos acesso a equipamentos a preços 20% a 30% melhores quando comparados a
compradores com menor escala de atuação nesse segmento de equipamentos.
Base de clientes diversificada. Para oferecer a flexibilidade do modelo de negócios de asset sharing,
mantemos uma base de clientes com exposição a diversos setores da economia. Esses setores têm
sazonalidades diferentes, e estão expostos a dinâmicas de mercado diversas. Essa capilaridade torna viável
índices de ocupação de frota elevados (85% em março de 2021), e é uma grande vantagem comparativa em
relação a competidores locais ou de nicho.
Multidisciplinaridade dos ativos. Atuamos em categorias de equipamentos onde a mesma máquina é capaz de
servir diversos segmentos da economia. Não acreditamos na locação de bens que podem servir apenas a um cliente
específico (por exemplo: colheitadeiras de cana), onde o valor gerado pelo asset sharing com outros segmentos da
economia seria limitado.
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Fonte: Companhia

Desintermediação da cadeia. Nosso modelo independente de atuação nos permite encontrar as melhores
soluções de manutenção, não ficando restritos a regras e barreiras que os fabricantes impõe aos seus
concessionários. Além disso, como operamos no modelo de preço fechado, onde toda manutenção está inclusa
no preço de locação, nossos interesses estão alinhados com aqueles dos clientes no sentido de buscar todas
as economias possíveis nos processos de manutenção.
Capacidade de estender a vida útil dos ativos. Com a verticalização completa dos processos de manutenção
e a desintermediação da cadeia em termos da aquisição de peças, acreditamos que somos capazes de operar
equipamentos com mais de dez anos de vida – frotas privadas geralmente são liquidadas em no máximo cinco
anos – preservando uma boa proposta de valor em termos de disponibilidade e eficiência para o cliente.
Para exemplificar nossa excelência em realizar manutenção de máquinas ao longo de seu ciclo de vida,
apresentamos o estudo de caso de manutenção de uma unidade Komatsu WA200-6, utilizada em contratos de
cliente recorrente para aplicações agressivas:

Capacidade de adquirir ativos usados. Nossas equipes próprias de manutenção são capazes de lidar com a
complexidade do investimento em ativos usados. Esses ativos, que muitas vezes chegam à nossa Companhia
com defeitos graves, são reformados e colocados à disposição de nossos clientes a preços vantajosos e que
ao mesmo tempo nos oferecem retornos desproporcionalmente altos por conta dos baixos preços de aquisição.
A nossa operação apresenta mitigantes ao risco de ociosidade. A nossa base de receita equilibrada – 62%
atrelada a clientes com demanda recorrente e 38% oriunda de asset sharing –, exposição setorial variada, frota
multidisciplinar e amplo alcance regional diversificam os riscos idiossincráticos de ociosidade. Do ponto de vista
estrutural, em função da baixa correlação entre determinados setores que atendemos, da nossa baixa
participação de mercado, ampla capacidade geração de leads – trabalhamos com uma demanda que excede a
nossa oferta de máquinas em ~2,0 a 3,0x – e logística eficiente, possuímos várias maneiras de mitigar nossa
exposição a riscos sistemáticos.
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Liderança experiente, apoiada por altos padrões de governança corporativa. Nossa liderança convive com
equipamentos pesados desde sua infância, ao mesmo tempo que possuem bons conhecimentos de finanças
corporativas e métodos de gestão. Com o objetivo de revolucionar a maneira como a cadeia de locação de
máquinas está organizada, nossa liderança promove o uso de tecnologia em todos os processos internos, o
que acelerou a verticalização e desintermediação dos processos de manutenção e nosso crescimento através
da conquista e manutenção de uma base de clientes fiel e pulverizada.
O sócio minoritário da Companhia, o Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por sua
vez, apoiou ao longo do ano de 2020 a Administração na construção de padrões de governança corporativa
alinhados aos do Novo Mercado, o segmento de mais alta governança da B3, em preparação para esta Oferta.
Estratégia de crescimento
Investir na estratégia atual. O mercado brasileiro de terceirização de máquinas e equipamentos tem crescido
constantemente nos últimos anos. Apesar disso, ainda apresenta uma penetração muito inferior aos países
desenvolvidos, evidenciando uma ampla oportunidade de crescimento. Em adição, nossa participação atual é
inferior a 0,5% do parque de máquinas em operação. Portanto, a principal estratégia de crescimento da
Companhia será oferecer seu modelo de negócios atual para um número cada vez maior de clientes e ampliar
os serviços oferecidos para a atual base de clientes.
Expandir para novas regiões. Pretendemos expandir ainda mais nossas atividades para regiões brasileiras com alta
exposição à produção agrícola, mineração e logística de commodities. Nosso foco de expansão no curto prazo está em
Estados como Pará, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Digitalizar a experiência do usuário. Pretendemos alocar parte do capital da oferta em investimentos que vão
possibilitar uma experiência de asset sharing totalmente digitalizada e com pouca fricção ao usuário final. Acreditamos
que essa estratégia irá criar um diferencial competitivo ainda maior em relação a pequenos concorrentes locais.
Expandir a aquisição de máquinas usadas. Quando adquirimos equipamentos usados, com mais de três
anos de uso, estamos colocando nossa capacidade diferenciada de manutenção a serviço de nossos clientes,
na medida que podemos oferecer a eles um preço de locação muito diferenciado ao mesmo tempo que
expandimos o retorno sobre o nosso capital. Acreditamos que cada real alocado em máquinas usadas pode
gerar até duas vezes mais receita do que um real investido em máquinas novas, sem ônus adicional relevante
de manutenção e, portanto, essa é uma avenida de crescimento relevante após a oferta.
Atuar em outras categorias de máquinas. Nossa expertise em manutenção de máquinas a diesel e elétricas
pode ser utilizada para acessar outros segmentos como Empilhadeiras, Geradores, Compressores,
Colheitadeiras de Grãos, entre outros.
Iniciativas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) e Desenvolvimento Sustentável
Somos uma Companhia de propósito, movida por princípios:
Nosso modelo de negócio é baseado na utilização eficiente de ativos, evitando desperdício de recursos
naturais. Nosso modelo de negócios está alinhado aos princípios da economia compartilhada. Nós oferecemos
a máquina certa pelo período de tempo estritamente necessário. Permitimos assim que uma mesma máquina
atenda as demandas de diferentes clientes e setores da economia, fazendo com que menos ativos sejam
necessários para um dado volume de atividade econômica.
Nossa expertise em manutenção assegura que nossos ativos sempre funcionem com a máxima
eficiência. Em nossos programas de manutenção, tomamos diversas medidas – ajustes de válvulas, limpezas
de filtros, medições de compressão, entre outros – que reduzem o gasto de combustível do maquinário ao longo
de sua vida útil.
Nossa cultura inclusiva e meritocrática proporciona oportunidades únicas para o desenvolvimento dos
nossos colaboradores. Recrutamos jovens talentosos que não tiveram acesso a uma educação formal de
qualidade. Oferecemos a eles treinamento, capacitação e a oportunidade de trilhar uma carreira desafiadora e
com muito crescimento. Como mecânicos, esses jovens são os protagonistas da Companhia e podem desfrutar
de um plano de carreira que pode culminar com salários anuais e benefícios, que acreditamos ser, múltiplas
vezes superiores aos de mercado e acesso ao plano de opções de ações da Companhia. A imagem abaixo
exemplifica a trilha de treinamento e capacitação que desenvolvemos internamente e o plano de carreira
oferecido aos profissionais que trabalham conosco.
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Franquezas e Ameaças
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve exposição a determinados riscos.
Para maiores informações sobre os fatores de risco que a Companhia acredita podem, na data deste Formulário
de Referência, afetar substancial e adversamente seus negócios, sua condição financeira e seus resultados
operacionais, influenciando assim, eventuais decisões de investimento a ela relacionadas, vide item 4.1 –
Fatores de Risco, deste Formulário de Referência.
Nossa Estrutura Societária
O organograma abaixo evidencia a nossa estrutura societária atual:

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada por Fernando Pereira Aragão, José Augusto Pereira Aragão,
José Augusto Carvalho Aragão e Lucia Rosa Pereira Aragão, na qualidade de acionistas controladores, que deterão,
em conjunto, uma participação no capital social total e votante da Companhia entre 51,27% (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) e 50,28% (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
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Informações Financeiras Selecionadas
A tabela a seguir apresenta informações financeiras selecionadas da Companhia nos períodos indicados:

(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
( + ) Empréstimos e financiamentos (Passivo Circulante)
( + ) Empréstimos e financiamentos (Passivo Não
Circulante)
Dívida Bruta(1)
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida Líquida (2)
EBITDA Ajustado LTM(3)
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM(4)
(1)
(2)
(3)

(4)

Em 31 de março e
para o período de
três meses
encerrados em 31 de
março de
2021
2020
78.358
27.221
323.020
401.378
(108.963)
292.415
74.027
3,95x

67.713
94.934
(4.405)
90.529
N/A
N/A

Em 31 de dezembro e para os
exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
64.963
27.070
15.247
223.592
288.555
(84.767)
203.788
56.592
3,60x

45.754
72.824
(6.793)
66.031
30.045
2,20x

33.543
48.790
(2.460)
46.330
19.502
2,38x

A Dívida Bruta corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante).
A Dívida Líquida corresponde à Dívida Bruta deduzida dos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa.
O EBITDA Ajustado consiste no lucro (prejuízo) líquido da Companhia acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social
(corrente e diferida), dos custos e despesas de depreciação e amortização e do resultado da venda de imobilizado (receita bruta de venda de imobilizados
usados subtraído pelo custo na venda ou baixa de imobilizado). A Margem EBITDA Ajustado é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita
operacional líquida da locação de equipamentos e prestação de serviços, que é a receita bruta da locação de equipamentos e prestação de serviços
deduzido dos impostos incidentes sobre vendas (PIS, COFINS e ISS). A Companhia também divulga, com relação ao período de três meses findos em
31 de março de 2021, o EBITDA Ajustado LTM (“Last Twelve Months”), correspondente ao EBITDA Ajustado calculado considerando os resultados
apurados no período de doze meses anterior a 31 de março de 2021, bem como a Margem EBITDA Ajustado LTM, correspondente ao EBITDA Ajustado
LTM dividido pela receita operacional líquida da locação de equipamentos e prestação de serviços reconhecida no período de doze meses anterior a 31
de março de 2021.
A Dívida Líquida sobre o EBITDA Ajustado LTM corresponde à divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado LTM (últimos doze meses)
da Companhia nas mesmas datas. A Companhia utiliza o índice Dívida Líquida sobre o EBITDA Ajustado LTM como indicador de
alavancagem financeira, para acompanhamento de covenants em debêntures e outros instrumentos de dívida.

A tabela a seguir evidencia as informações sobre o patrimônio líquido e o endividamento de curto e longo prazos da
Companhia indicando: (i) a situação real em 31 de março de 2021; (ii) a posição ajustada considerando (a) emissão de
debêntures da Companhia, com liquidações em 07 de maio de 2021, 11 de junho de 2021, 29 de junho de 2021 e 01 de
julho de 2021, no valor total de R$210,0 milhões, dos quais R$40,0 milhões foram utilizados, obrigatoriamente conforme
consta da escritura de emissão, para amortização de dívidas pré-existentes, com efeito líquido no endividamento,
portanto, de R$170,0 milhões (“Debêntures”); (b) aumento de capital no valor de R$0,9 milhão, com emissão de
1.806.745 novas ações ordinárias pela Companhia (“Aumento de Capital), deliberado em assembleia geral de acionistas
da Companhia realizada em 02 de julho de 2021 (“AGE”); e (c) a declaração de dividendos deliberada pela Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia em 10 de maio de 2021, no valor total de R$20,4 milhões (“Dividendos”); e (d) a
posição ajustada considerando o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, estimados em
aproximadamente R$752,3 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito
da Oferta, com base no Preço por Ação:

Empréstimos e financiamentos circulante ...........................................
Empréstimos e financiamentos não circulante ....................................
Total do Patrimônio Líquido .............................................................
Capitalização Total(2) .........................................................................
(1)

(2)

Em 31 de março de 2021
Real
Ajustado Pós-Oferta(1)
(em milhares de R$)
(em milhares de R$)
78.358
38.358
323.020
533.020
142.160
874.975
543.538
1.446.353

Ajustado para refletir (a) as Debêntures; (b) o Aumento de Capital; e (c) os Dividendos; e (d) o recebimento de recursos líquidos da Oferta
Primária, estimados em R$752,3 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
calculado com base no Preço por Ação.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e financiamento por arrendamento (circulante e não circulante)
e o total do patrimônio líquido.

Eventos Recentes
Em abril de 2021, foi aprovada, pela Companhia, a emissão das Debêntures, correspondendo à sua 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total
de R$200 milhões, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação. Desse montante, R$100 milhões foram
objetos de garantia firme do Banco Itaú BBA S.A. e liquidados em 07 de maio de 2021, dos quais R$40 milhões foram
utilizados para o pagamento antecipado de dívidas da Companhia. Os documentos da emissão foram aditados em junho
de 2021 para aumentar o valor máximo da emissão para R$300,0 milhões e ocorreram liquidações adicionais em 11 de
junho de 2021, 29 de junho de 2021 e 01 de julho de 2021, fazendo com que o valor total das Debêntures colocadas, na
data deste Prospecto, seja de R$210,0 milhões.
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Informações Adicionais
A sede da Companhia localiza-se na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702,
Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, e seu
número de telefone é +55 (11) 4003-5511. O endereço do site é https://ri.armac.com.br/. Informações contidas no site
não constituirão parte do Prospecto, ou serão consideradas como incorporadas por referência ao Prospecto.
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40, §3º, inciso
IV da Instrução CVM 400. Para informações sobre os fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 88 deste Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de
Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 368.
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da
disseminação do Coronavírus (“COVID-19”), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal
pandemia impactará os negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros. Dado que as
consequências da pandemia são altamente incertas e imprevisíveis, os negócios da Companhia, sua
condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e em sua capacidade de continuar
operando podem ser adversamente afetados.
A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos consumidores
e as cadeias de suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto nos mercados financeiros
do Brasil e no mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado
de pandemia em razão da disseminação global da COVID-19. Tal disseminação criou incertezas
macroeconômicas, volatilidade e perturbação significativas, inclusive no Brasil. Em resposta à disseminação da
COVID-19 no Brasil, a partir de março de 2020, governos em todo o mundo, inclusive as autoridades brasileiras,
implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais como a restrição à
circulação e até mesmo o isolamento social. Muitas dessas políticas estão em vigor e podem permanecer em
vigor por um período significativo de tempo. Essas políticas influenciaram o comportamento dos clientes da
Companhia, que adotaram medidas de distanciamento social em parte de suas operações, com parte da equipe
sendo alocada para trabalhar de suas residências. Adicionalmente, como forma de conter a disseminação da
COVID-19, alguns municípios determinaram a suspensão temporária de atividades nos canteiros de obras de
determinados clientes da Companhia e em outros casos, os empregados da Companhia tiveram que ser
submetidos à testes para detecção da COVID-19 antes de entrar nas dependências de determinados clientes.
Em relação à Companhia, foram adotadas medidas de distanciamento social que podem resultar em aumento de suas
despesas e redução de produtividade, como a implantação de Home Office para empregados do setor administrativo. A
Companhia pode ser adversamente impactada pelas medidas descritas acima, sendo que não se pode prever se a
Companhia poderá ser obrigada a adotar medidas adicionais em razão da pandemia da COVID-19. Além disso, a
implantação do regime de Home Office também pode gerar impactos negativos relacionados à segurança cibernética
da Companhia, de forma a afetá-la negativamente. Para mais informações a respeito dos riscos relacionados à
segurança cibernética da Companhia, veja o fator de risco “Falhas na proteção contra riscos relacionados à segurança
cibernética podem causar perda de receita e danos à reputação da Companhia, prejudicando suas operações ou
resultando na divulgação não autorizada de informações.”
A extensão com a qual o surto da COVID-19 afetará os negócios da Companhia, sua condição financeira, seus
resultados operacionais ou fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros altamente incertos e
imprevisíveis. Dentre essas consequências, não podemos prever a duração e a distribuição geográfica do surto,
sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar do seu impacto.
A depender da evolução do surto da COVID-19, ou em virtude de outras epidemias ou pandemias, é possível
haver paralisações nas atividades da Companhia, o que poderá causar impacto significativo em seus
cronogramas e na consolidação de suas receitas.
A população brasileira em geral também foi impactada pela pandemia e pelas políticas de restrição à circulação
e até mesmo pelo isolamento social, o que resultou na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das
atividades de empresas de diversos setores, incluindo o de logística. O receio dos consumidores de adoecerem
poderá persistir, mesmo após o eventual fim das políticas de restrição à circulação e recrudescimento da
pandemia, o que poderá afetar adversamente o tráfego nos pontos de venda físicos dos nossos clientes. O
gasto dos consumidores também poderá ser afetado negativamente pelas condições gerais macroeconômicas
e pela confiança do consumidor, inclusive os impactos de qualquer recessão, resultante da pandemia da
COVID-19. Todos esses fatos podem diminuir a demanda pelos serviços prestados pela Companhia, o que
poderá levar a um declínio das receitas operacionais da Companhia. Consequentemente, as receitas das
operações da Companhia poderão sofrer um declínio que provavelmente continuará enquanto durarem as
restrições de circulação impostas.
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Além disso, a desaceleração econômica global provocou um aumento do desemprego e uma redução da atividade
comercial, tanto durante a pandemia da COVID-19 quanto após a eventual diminuição do surto. É possível,
portanto, que a demanda pelos serviços prestados pela Companhia seja reduzida.
Os efeitos decorrentes dos eventos da pandemia da COVID-19 são contínuos. A Companhia não pode garantir
que suas operações e oficina não serão fechados por decisões dos governos federais, estaduais ou municipais.
Eventuais medidas restritivas provocariam a interrupção dos serviços e do faturamento da Companhia, sem
reduzir na mesma proporção os custos operacionais fixos a eles relacionados.
A Companhia não pode garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão, e, caso aconteçam,
não consegue garantir que será capaz de tomar as providências necessárias para impedir um impacto negativo
em seus negócios de dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela pandemia da COVID-19.
A pandemia da COVID-19 pode não só afetar os negócios e resultados financeiros da Companhia, como
também ter o efeito de incrementar outros riscos descritos nesta seção “Fatores de Risco”, incluindo aqueles
relacionados ao endividamento da Companhia, à necessidade de gerar fluxo de caixa suficiente para atender
ao seu endividamento e a sua capacidade de cumprir com obrigações (covenants) contidos nos contratos que
regem nosso endividamento.
Ainda, os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros fatores de risco
informados neste Formulário de Referência.
Para maiores informações sobre os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da Companhia, vide
itens 7.1, 10.1 e 10.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode não ser capaz de manter ou aumentar sua estratégia de crescimento, o que poderá
afetar adversamente os seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
A capacidade da Companhia de executar sua estratégia de negócios depende de vários fatores, incluindo (a) a
habilidade de captar novos clientes ou aumentar receitas de clientes já existentes; (b) a capacidade de financiar
investimentos para crescimento da frota (seja por meio de endividamento ou não); (c) o aumento da capacidade
operacional e expansão de sua capacidade atual para atendimento de novos clientes; e (d) a manutenção das
taxas de ocupação de seus equipamentos.
Um desempenho insatisfatório da Companhia no que tange aos referidos fatores, entre outros, seja originado
por dificuldades competitivas ou fatores de custo ou, ainda, pela limitação da capacidade de fazer investimentos,
pode comprometer a implementação da sua estratégia de crescimento. Devido à potencial necessidade de
recursos adicionais, a Companhia pode enfrentar riscos financeiros: (i) associados a maior endividamento, como
aumento das taxas de juros praticados no mercado, redução da liquidez do mercado e do acesso a mercados
financeiros e necessidade de maior volume de fluxo de caixa para manutenção da dívida, ou (ii) associados à
emissão de ações adicionais, como diluição de participação e lucros de seus acionistas. Além disso, o
crescimento e a expansão em seus mercados atuais e em seus mercados potenciais poderão requerer
adaptações da estrutura operacional da Companhia, incluindo, mas não se limitando a, investimentos
significativos na expansão e gerenciamento de sua frota de caminhões, máquinas e equipamentos. Os
negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia poderão vir a ser adversamente
afetados se a Companhia não responder de modo rápido e adequado a tal expansão e necessidade de
adaptação. As dificuldades relacionadas à execução da estratégia da Companhia descritas acima podem, ainda,
ser agravadas pelos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19.
A perda de membros da alta administração, ou a incapacidade de atrair, treinar e manter pessoal
adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia.
A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende em larga escala da continuidade e
qualidade dos serviços da sua alta administração, cujos membros são essenciais para o desenvolvimento e
execução de suas estratégias de negócios. No entanto, a Companhia não pode garantir que terá sucesso em
atrair e manter pessoal qualificado para integrar a sua alta administração e acompanhar o ritmo de crescimento.
Ainda, a Companhia não pode garantir que não incorrerá em custos substanciais para contratar, treinar e manter
profissionais qualificados. A perda dos serviços de qualquer dos membros de sua alta administração, inclusive
em virtude da inabilitação de administradores, decorrente de eventuais processos, ou a incapacidade de atrair,
treinar e manter pessoal adicional para integrá-la, pode causar um efeito adverso relevante na sua situação
financeira e nos seus resultados operacionais.
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O negócio da Companhia requer capital intensivo de longo prazo para financiamento da renovação de
sua frota, que pode ser insuficiente ou apresentar custo superior ao estimado, podendo impactar
adversamente sua capacidade de implementar sua estratégia de crescimento e os seus negócios.
A competitividade e a implementação bem-sucedida da estratégia de crescimento da Companhia dependem da
renovação e expansão de sua frota de máquinas e equipamentos pesados que, por sua vez, dependem da
capacidade da Companhia de captar recursos adicionais, por meio da contratação de novas dívidas ou por
outras fontes de captação de recursos.
O mercado global e as condições econômicas têm sido, e continuam sendo, turbulentas e voláteis. Os mercados
de capitais de renda fixa têm sofrido o impacto de perdas expressivas no setor de serviços financeiros, bem
como reajustes de preços de riscos de crédito, entre outros eventos, inclusive aqueles decorrentes da pandemia
da COVID-19. Esses eventos afetaram desfavoravelmente as condições econômicas gerais. Particularmente, o
custo da captação de dinheiro nos mercados de capitais de renda fixa aumentou substancialmente, ao passo
que a disponibilidade de recursos provenientes desses mercados diminuiu significativamente. Igualmente, em
decorrência das preocupações a respeito da estabilidade de mercados financeiros de modo geral, incluindo os
efeitos da pandemia da COVID-19 e, especificamente, da solvência de contrapartes, o custo de obtenção de
dinheiro dos mercados de crédito aumentou, uma vez que vários financiadores e investidores institucionais
aumentaram suas taxas de juros, aprovaram normas de financiamento mais rígidas e reduziram ou
suspenderam o fornecimento de recursos a tomadores em termos comercialmente razoáveis ou de forma geral.
A capacidade da Companhia de captar recursos depende de seu desempenho operacional e de seus resultados.
Qualquer redução de seu desempenho ou resultados pode afetar adversamente o custo de captação de
recursos. Além disso, tal custo poderá aumentar significativamente em caso de aumento nas taxas de juros ou
piora no ambiente macroeconômico por fatores fora do controle da Companhia. Em qualquer destas hipóteses,
a capacidade da Companhia de tomar novos empréstimos para financiar sua estratégia de crescimento poderá
ser afetada de forma adversa. Assim, a Companhia não pode garantir que será capaz de obter financiamento
suficiente para custear suas necessidades de investimentos de capital previstos no plano de negócios atual e
sua estratégia de expansão ou que tais financiamentos estarão disponíveis em termos aceitáveis. Obstáculos
à capacidade de captar recursos para financiar as atividades da Companhia podem impactar a sua capacidade
de renovação e expansão da frota e afetar adversamente sua competitividade.
A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro para implementar sua estratégia de
negócios, por meio da emissão de valores mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da
participação do investidor no capital social da Companhia.
A Companhia pode vir a necessitar de recursos adicionais no futuro para implantar sua estratégia de negócios
e optar por obtê-los por meio da colocação pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações ou permutáveis por elas. A obtenção de recursos, pela Companhia, por meio da emissão de ações ou
valores mobiliários conversíveis em ações, poderá resultar em alteração na quantidade de ações em circulação
e no preço das ações. Consequentemente, é possível que, as participações acionárias sejam proporcionalmente
reduzidas, tanto em rendimentos quanto em menor poder de influência nas decisões tomadas pela Companhia,
caso os acionistas não exerçam, por qualquer motivo, seus direitos de preferência na subscrição de novas
ações emitidas em decorrência de tais novas ofertas de ações para obtenção de capital adicional no futuro.
Na hipótese de indisponibilidade de financiamentos públicos ou privados, ou caso assim decidam os acionistas,
tais recursos adicionais poderão ser obtidos por meio de aumento de capital social. Qualquer recurso adicional
obtido por meio de aumento de capital social poderá diluir a participação do investidor no capital social da
Companhia.
Além disso, a Companhia adota e poderá vir a adotar planos de outorga de opções de compra de ações a seus
administradores e colaboradores. A emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis
em ações ou a emissão de novas ações no âmbito de planos de outorga de opções de compra de ações poderá
resultar na diluição da participação dos acionistas da Companhia.
A captação de recursos adicionais por meio da emissão de ações ou de títulos conversíveis em ações poderá,
nos termos da Lei das Sociedades por Ações, ser feita com exclusão do direito de preferência de seus
acionistas, inclusive dos investidores em ações da Companhia, e poderá, portanto, diluir a participação acionária
dos investidores.
Ademais, os mercados locais de dívida e de capitais foram impactados pelo custo de crédito, por fatores políticoeconômicos, pela pandemia da COVID-19, dentre outros. Tais eventos afetaram negativamente as condições
econômicas no Brasil. As preocupações quanto à estabilidade dos mercados financeiros no Brasil e à solvência
de contrapartes resultaram no encarecimento do custo de captação, uma vez que muitos credores adotaram
normas mais rigorosas para concessão de empréstimos e reduziram seu volume e, em alguns casos,
interromperam a oferta de financiamento a tomadores em termos comerciais razoáveis.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DO ACIONISTA VENDEDOR, DOS ADMINISTRADORES,
COORDENADORES DA OFERTA, CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia e Acionista Vendedor
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702, Edifício Jatobá,
Castelo Branco Office Park
CEP 06460-040 – Barueri, SP
At.: Pedro Camargo Lemos
Tel.: +55 (11) 4003-5511
http://ri.armac.com.br
Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata, 4° andar, Vila Yara
CEP 06029-900 – Osasco, SP
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 2.041, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP.
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br

Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º
(parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br/itaubba-pt

Banco BTG Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
www. btgpactual.com

Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3600, 6º e 8º
andares
CEP 04538-132 - São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Telefone: +55 (11) 3048-6000
http://www.morganstanley.com.br/

Consultores Legais
Locais da Companhia
Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Advogados
Avenida Brasil, 1.666, 6º andar
CEP 30320-140, Belo Horizonte, MG
At.: Sr. Gustavo Rugani do Couto e Silva
Tel.: +55 (31) 3194-1700
http://www.machadomeyer.com.br

Consultores Legais
Externos da Companhia
Paul Hastings LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
2041, Torre D, 21° andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. David Flechner
Telefone: (11) 4765-3000 Fax: (11) 4765-3050
https://www.paulhastings.com
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Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Sr. Guilherme Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8400
www.pinheironeto.com.br

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Mayer Brown LLP
1221, Avenue of the Americas 10020-1001 New
York, NY | EUA
At.: Sr. David Bakst
Tel.: +1 212 506 2551
www.mayerbrown.com

Auditores Independentes da Companhia
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1240, 4º ao 12º andares, Ed. Golden Tower
CEP 04711-130, São Paulo, SP
Tel.: +55 11 5186-1000
Site: www.deloitte.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade
das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se encontram anexas a
este Prospecto a partir da página 175.

24

SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas
páginas 20 e 88, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso
Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas
a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de
tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionista Vendedor

Fundo Speed.

Ações

Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames, objeto da Oferta.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até
a data da divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
da Oferta Base poderá, a critério da Companhia e do Acionista
Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
ser acrescida em até 19,6%, ou seja, em até 13.420.324 ações
ordinárias, sendo (i) até 6.710.162 novas ações ordinárias a serem
emitidas pela Companhia; e (ii) até 6.710.162 ações ordinárias de
emissão da Companhia detidas e a serem alienadas pelo Acionista
Vendedor.

Ações da Oferta Base
Primária

53.440.214 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal a serem emitidas pela Companhia, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta.

Ações da Oferta Base
Secundária

15.037.594 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do Acionista Vendedor, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta.

Ações da Oferta Base

As Ações da Oferta Base Primária e as Ações da Oferta Base
Secundária, consideradas em conjunto.

Ações da Oferta do
Segmento Private Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo
0,7% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), que será destinado à colocação pública
para Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem
seus investimentos de forma direta e que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private.

Ações da Oferta do
Segmento Private Sem
Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo
0,3% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), que será destinado à colocação pública
para Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem
seus investimentos de forma direta e que não concordem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private.

Ações da Oferta do
Segmento Private

Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up e Ações da Oferta
do Segmento Private Sem Lock-up, considerados em conjunto.
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Ações da Oferta de Varejo
Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo
8% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares) será destinada à colocação pública para
Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus investimentos
de forma direta e que concordarem, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Ações da Oferta de Varejo
Sem Lock-up

No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo
2% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares) será destinado à colocação pública para os
Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up que realizarem seus
investimentos de forma direta e que não concordem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Ações da Oferta de Varejo

Ações da Oferta de Varejo Lock-up e Ações da Oferta de Varejo
Sem Lock-up, considerados em conjunto.

Ações em Circulação no
Mercado após a Oferta
(Free Float)

São as ações ordinárias de emissão da Companhia menos as de
propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros
de administração e as em tesouraria. Considerando apenas a
colocação das Ações da Oferta Base, estimamos que 48,73% das
ações ordinárias de emissão da Companhia estarão em circulação
após a realização da Oferta. Para mais informações, veja seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na
página 43 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até
10. 271.671 ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas
e a serem alienadas pelo Acionista Vendedor, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.

Agente Estabilizador ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A., agente autorizado a realizar operações de
estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro, nos termos do Contrato de
Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

O Santander Investment Securities Inc., o Itau BBA USA
Securities, Inc., o BTG Pactual US Capital LLC e o Morgan Stanley
& Co. LLC, considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a distribuição das Ações, limitado a seis
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de
Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400,
disponibilizado
nos
endereços
indicados
na
seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 72
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.
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Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 72 deste Prospecto, informando acerca do início
do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no
artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada
divergência relevante entre as informações constantes neste
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 72 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao
Novo Mercado, bem como a reforma do seu estatuto social, de
forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo
Mercado, e a realização da Oferta, mediante aumento de capital
social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado
previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como
seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 7 de maio de 2021, cuja
ata foi devidamente registrada na JUCESP sob o nº 233.014/21-4, e
foi publicada no DOESP e no jornal “O Dia”, em 8 de maio de 2021.
O Preço por Ação será aprovado em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta
pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e
publicada no jornal “O Dia” na data de disponibilização do Anúncio de
Início e no DOESP no dia útil seguinte.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao
Acionista Vendedor para a participação na Oferta Secundária e na
fixação do Preço por Ação.

Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu
exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de trinta dias
contados da data de início da negociação das Ações na B3,
inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto
no Contrato de Estabilização, o qual será previamente submetido
à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação
CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
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Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar
operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão
ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente
Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as datas em
que realizarão as operações de compra e venda das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de
estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos os dias
ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las
e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em 05 de julho de 2021, a ser novamente
divulgado em 12 de julho de 2021, com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta e informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo
os relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 72 deste Prospecto.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$127.513.246,29 (cento e vinte e sete milhões, quinhentos e treze
mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos),
totalmente subscrito e integralizado, representado por 285.609.145
(duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentas e nove mil, cento e
quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
Para informações adicionais sobre o Capital Social da Companhia
após a Oferta favor consultar as Informações sobre a Oferta –
Composição do Capital Social, a partir da página 43 deste
Prospecto.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de
Ações Ordinárias da Armac Locação, Logística e Serviços S.A., a ser
celebrado pela Companhia, pelo Acionista Vendedor, pelos
Coordenadores da Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente
anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a
Companhia, o Acionista Vendedor e os Agentes de Colocação
Internacional, a fim de regular os esforços de colocação das Ações
pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros, exclusivamente no exterior.

Contrato de Empréstimo

Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias de Emissão da Armac Locação, Logística e Serviços S.A.,
a ser celebrado entre Fernando Pereira Aragão, na qualidade de
doador e o Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, a
Corretora e, na qualidade de interveniente anuente, a Companhia.
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Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Armac
Locação, Logística e Serviços S.A., a ser celebrado entre a
Companhia, o Acionista Vendedor, Fernando Pereira Aragão, o
Agente Estabilizador, a Corretora e os demais Coordenadores da
Oferta, estes últimos na qualidade de intervenientes anuentes, que
rege os procedimentos para a realização de operações de
estabilização de preços das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o
qual foi devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e da
CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400
e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança
Novo Mercado
Corporativa a ser celebrado entre a Companhia e a B3, o qual
entrará em vigor na mesma data em que tiver início a negociação
com as ações de emissão da Companhia.
Coordenador Líder ou
Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o BTG Pactual e o
Morgan Stanley, considerados em conjunto.

Corretora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado
da Oferta” na página 50 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações da Oferta Base
que deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis,
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, com a
entrega das Ações da Oferta Base aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares,
que ocorrerá no prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da(s)
respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares.

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar a integralidade dos recursos
líquidos obtidos por meio das Ações da Oferta Primária para a
aquisição de ativo imobilizado para locação.
A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência
das Ações da Oferta Secundária, Ações Adicionais Secundárias e
Ações Suplementares, sendo que o Acionista Vendedor receberá
todos os recursos líquidos da Oferta Secundária, das Ações
Adicionais Secundárias e das Ações Suplementares. Para mais
informações, ver seção “Destinação dos Recursos”, na página 95
deste Prospecto.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto Social e na Lei
das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da
página 103 deste Prospecto e na seção 18 do Formulário
de Referência.
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Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim,
caso não haja demanda para a subscrição/aquisição das Ações da
Oferta Base por parte dos Investidores da Oferta Não-Institucional
e dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva e intenções de investimento automaticamente
cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados
pelos Investidos Não-Institucionais serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de até 3 (três) dias úteis,
contados da data de disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida
que não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja
investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das
Ações da Oferta”, na página 91 deste Prospecto.

Evento de Fixação do Preço Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
em Valor Inferior à Faixa
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da
Indicativa
aplicação de 20% sob o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo
que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 2.2.1. do OfícioCircular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço
por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a
desistência dos Investidores da Oferta Não Institucional, o que
poderá reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão
acionária na Oferta”, na página 88 deste Prospecto.
Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$13,30 e R$16,63, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada da
decisão de investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”,
a partir das páginas 20 e 88 deste Prospecto, respectivamente, bem
como os Fatores de Risco descritos no item “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência para ciência dos riscos que devem ser
considerados antes de investir nas Ações.
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Garantia Firme de
Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não
solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no
Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar as Ações da Oferta
Base e as Ações Adicionais, que, uma vez subscritas/adquiridas,
não sejam integralizadas/liquidadas pelos seus respectivos
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite
individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A
garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em
que for concedido o registro da Oferta pela CVM, assinados e
cumpridas as condições precedentes dispostas no Contrato de
Colocação e no Contrato de Colocação Internacional,
disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de
Início.
Caso as Ações objeto de garantia firme de liquidação efetivamente
subscritas/adquiridas por investidores não sejam totalmente
liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação,
adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na
proporção e até o limite individual da garantia firme de liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma
individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia firme de
liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação e (ii) o
número de Ações objeto da garantia firme de liquidação
efetivamente colocadas e adquiridas por investidores no mercado,
multiplicada pelo Preço por Ação. A proporção estabelecida no
Contrato de Colocação poderá ser realocada de comum acordo
entre os Coordenadores da Oferta.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação,
caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender
tais Ações antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o
preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das atividades de estabilização previstas no item 10
abaixo não estarão sujeitas a tais limites.
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Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores
que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao
ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e
no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda
variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade
de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e
conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma
análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes ao investimento em ações, bem
como aos riscos associados aos negócios da Companhia, que
podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O
investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de adquirir Ações ou com
relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado. Os investidores devem ler atentamente as
seções deste Prospecto e do Formulário de Referência que tratam
sobre “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”.

Investidores da Oferta Não
Institucional

Investidores da Oferta do Segmento Private e Investidores da
Oferta de Varejo, considerados em conjunto.

Investidores da Oferta do
Segmento Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3,
em todos os casos, que (i) sejam considerados investidores
qualificados nos termos da regulamentação da CVM, (ii) que não
sejam considerados Investidores da Oferta de Varejo, (iii) que
realizem pedidos de investimento durante o Período de Reserva
no âmbito da Oferta do Segmento Private.

Investidores da Oferta do
Segmento Private Lock-up

Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem seus
investimentos de forma direta e que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private.

Investidores da Oferta do
Segmento Private Sem
Lock-up

Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem seus
investimentos de forma direta e que não concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private.

Investidores da Oferta de
Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3,
que realizem pedidos de investimento durante o Período de
Reserva no âmbito da Oferta de Varejo.
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Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up

Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus investimentos
de forma direta e que concordarem, em seus respectivos Pedidos
de Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Investidores da Oferta de
Varejo Sem Lock-up

Investidores da Oferta de Varejo que realizarem seus
investimentos de forma direta e que não concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de
Varejo.

Lock-up do Segmento
Private

Os Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up não
poderão, pelo prazo de 50 (cinquenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar
(emprestar), contratar a venda, Ações que adquirirem no âmbito da
Oferta do Segmento Private Lock-up.
Dessa forma, como condição para participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada um dos Investidores da Oferta do
Segmento Private Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva,
estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela
Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em
qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up do
Segmento Private. Não obstante o Lock-up do Segmento Private, as
Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up
poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação
e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos
da B3, independentemente das restrições mencionadas acima
Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará
autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta
do Segmento Private que foram depositadas em garantia para fins
de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. Para
maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações – Os Investidores da Oferta do Segmento
Private Lock-up, diante da impossibilidade da transferir, emprestar,
onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas
em determinadas situações”, na página 94 deste Prospecto
Preliminar.
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Lock-up da Oferta de Varejo Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up não poderão, pelo
prazo de 40 (quarenta) dias contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a
venda, Ações que adquirirem no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up.
Dessa forma, como condição para a participação na alocação
prioritária da Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor Não
Institucional da Oferta de Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de
Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central
Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira
mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente
para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas
na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lockup da Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo,
as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação
da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para
depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3,
independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso,
a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a
desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo que
foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos
termos dos normativos da B3. Para maiores informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, diante da impossibilidade
da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de
forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão
da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta,
poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na
página 94 deste Prospecto Preliminar.
Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar
da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das
Ações junto aos Investidores da Oferta Não Institucional.

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia assinados pela Companhia, os Acionistas
Controladores, os Administradores e o Acionista Vendedor.
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Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas
de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act; e (ii) investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos
ou constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S.
persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de
cada investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e pela CVM.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3 e investidores que sejam considerados
profissionais ou qualificados, nos termos da regulamentação da
CVM, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores
da Oferta Não Institucional, incluindo instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, companhias seguradoras,
sociedades de capitalização, entidades abertas e fechadas de
previdência complementar, fundos de investimento, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3 e Investidores
Estrangeiros.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início sob o código “ARML3”.

Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em
conjunto.

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores da Oferta do Segmento Private, no
montante de, no mínimo, 0,7% e, no máximo, 1,0% das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a
qual compreende a Oferta do Segmento Private Lock-up e a Oferta
do Segmento Private Sem Lock-up.

Oferta do Segmento Private No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública
Lock-up
aos Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up, sendo
certo que, caso haja demanda de Investidores da Oferta do
Segmento Private Lock-up (i) de até 0,7% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior
a 0,7% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), a alocação, respeitado o montante mínimo
estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá
haver rateio.

35

Oferta do Segmento Private No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública aos
Sem Lock-up
Investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, sendo certo
que, caso haja demanda de Investidores da Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up (i) de até 0,3% do total das Ações (considerando
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais pedidos serão
atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,3% do total das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.
Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, no montante de, no
mínimo, 2% e, no máximo, 20% das Ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), a qual compreende a Oferta
de Varejo Lock-up e a Oferta de Varejo Sem Lock-up.

Oferta de Varejo Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, sendo certo que, caso
haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo Lock-up de (i)
de até 8% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos, tendo
alocação garantida; e (ii) superior a 8% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a
alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i),
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo Sem
Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos Investidores
da Oferta de Varejo Sem Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda
de Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up de (i) de até 2% do
total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 2% do total das Ações (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, respeitado o
montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e
dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá
haver rateio.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Institucionais.

Oferta Não Institucional

Oferta aos Investidores da Oferta Não Institucional, realizada pelas
Instituições Consorciadas, a qual compreende: (a) a Oferta de
Varejo; e (b) a Oferta do Segmento Private.

Oferta Primária

A distribuição pública das Ações da Oferta Primária, realizada no
Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações
no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação
Internacional para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil
em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou pela CVM.
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Oferta Secundária

A distribuição pública das Ações da Oferta Secundária, das Ações
Adicionais Secundárias e das Ações Suplementares, realizada no
Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações
no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação
Internacional para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil
em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Offering Memoranda

O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação
Internacional, considerados em conjunto.

Opção de Ações
Suplementares

Opção outorgada no Contrato de Colocação pelo Acionista
Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, para colocação das Ações Suplementares,
nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Base, opção
essa a ser exercida em função de prestação dos serviços de
estabilização de preço das Ações.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores da Oferta Não
Institucional, no âmbito da Oferta Não Institucional, a ser realizado
mediante preenchimento de formulário específico com uma única
Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de Varejo, Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de Varejo, Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do Segmento Private e Valor Máximo de
Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private, conforme
aplicável.

Período de Colocação

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em 27 de
julho de 2021 e se encerrará em 29 de julho de 2021, para efetuar
a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 12 de julho de 2021, inclusive, e 23
de julho de 2021, inclusive, para formulação de Pedido de Reserva
pelos Investidores da Oferta Não Institucional.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 12 de julho de 2021, inclusive e, 14
de julho de 2021, inclusive, data esta que antecedeu em pelo
menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos
Investidores da Oferta Não Institucional que sejam considerados
Pessoas Vinculadas.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou do
Acionista Vendedor e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem
como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e
demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços
às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da
Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta; (vi)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação
Internacional ou por pessoas a eles vinculadas, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (vi) cônjuges ou companheiros, e
filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e
(vii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença
a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por
terceiros não vinculados.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até 6
(seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início,
conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) na data
de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado na Faixa Indicativa. O preço de subscrição ou aquisição,
conforme o caso, por Ação, será fixado após a realização do
Procedimento de Bookbuilding, e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de
demanda (por volume e preço) por Ação coletada junta a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores da Oferta Não Institucional que aderirem à Oferta
Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding
e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço
por Ação.
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Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores da
Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no
exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo
44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo
55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações da Oferta Base, não
será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de
Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as respectivas intenções de investimento
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por
Investidores da Oferta Não Institucional no Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas não serão cancelados. A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a
formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
resultar em redução da liquidez das ações de emissão da
Companhia no mercado Secundário. Para mais informações, veja
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam consideradas
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
afetar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário”, na página 91 deste Prospecto Preliminar. A vedação
de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se
aplica às instituições financeiras contratadas como formador de
mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55. Os
investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48
da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) em operações com
derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência são permitidas na
forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no
âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400,
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Armac Locação, Logística e
Serviços S.A., incluindo seus anexos, elaborado nos termos da
Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer complementos,
suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações de Emissão da Armac Locação, Logística e
Serviços S.A., incluindo seus anexos, elaborado nos termos da
Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer complementos,
suplementos ou erratas ao mesmo.
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Prospectos

Este Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, considerados
em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores da Oferta Não Institucional e os Investidores
Institucionais.

Rateio Oferta do Segmento
Private Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up
objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da
Oferta do Segmento Private Lock-up (a) seja igual ou inferior ao
montante mínimo de Ações da Oferta do Segmento Private Lockup, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta do
Segmento Private Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos investidores da
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observado os limites previstos no âmbito da Oferta
do Segmento Private; ou (b) exceda o montante total de Ações da
Oferta do Segmento Private Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Oferta Private Sem
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem
Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por investidores
da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up (a) seja igual ou
inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por investidores
da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, de modo que as
Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up remanescentes, se
houver, poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da
Oferta, ser destinadas aos Investidores da Oferta do Segmento
Private Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os
limites previstos no âmbito da Oferta do Segmento Private; ou (b)
exceda o total máximo de Ações da Oferta do Segmento Private
Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto,
as frações de Ações.

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de
Ações da Oferta de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, de modo que as
Ações da Oferta de Varejo Lock-up remanescentes, se houver,
poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser
destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up ou
aos Investidores Institucionais, observado os limites previstos no
âmbito da Oferta de Varejo; ou (b) exceda o total máximo de Ações
da Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio proporcional ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.
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Rateio Investidores da
Oferta de Varejo Sem
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva de Investidores da Oferta de Varejo Sem
Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da
Oferta de Varejo Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up, de modo que
as Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up remanescentes, se
houver, poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da
Oferta, ser destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo Sem
Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os limites
previstos no âmbito da Oferta de Varejo; ou (b) exceda o total
máximo de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado
rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelo Acionista Vendedor e pelo Coordenador Líder perante a CVM
em 10 de maio de 2021, estando a presente Oferta sujeita a prévio
registro na CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” na página 70 deste Prospecto.

Restrição à Venda de Ações A Companhia, os seus Acionistas Controladores, seus
(Lock-up)
Administradores e o Acionista Vendedor se comprometeram,
perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, observadas as exceções previstas no Contrato de
Colocação Internacional e/ou nos respectivos Instrumentos de
Lock-up, a não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar,
emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou
dispor, direta ou indiretamente, pelo período de 180 dias contados
da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer ações
ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares
imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis
ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam
pagamento mediante entrega de ações ordinárias de emissão da
Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas
as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
Ações.
Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento, em valor igual ou
superior a R$3.000,00 por Investidor da Oferta de Varejo.
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Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor máximo de pedido de investimento, em valor igual ou
inferior R$1.000.000,00 por Investidor da Oferta de Varejo.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento, em valor superior a
R$1.000.000,00 por Investidor da Oferta do Segmento Private.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor máximo de pedido de investimento, em valor igual ou
inferior a R$10.000.000,00 por Investidor da Oferta do Segmento
Private.

Valor Total da Oferta Base

R$1.025.112.785,76, considerando o Preço por Ação, que é o
ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$127.513.246,29 (cento e vinte e sete
milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte nove centavos), totalmente
subscrito e integralizado, representado por 285.609.145 (duzentos e oitenta e cinco milhões,
seiscentas e nove mil, cento e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal. Nos termos de seu Estatuto Social, a Companhia está autorizada a aumentar seu
capital social mediante deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma
estatutária, por meio da emissão de ações ordinárias, até o limite de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões
de reais).
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição da Oferta Primária.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Adicionais:

Espécie e Classe de Ações

Subscrito / Integralizado
Composição Após
Oferta Base(2)
Composição Atual
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)

Ordinárias ................................................
Total ........................................................
(1)

285.609.145
285.609.145

127.513.246,29
127.513.246,29

(R$)
339.049.359
339.049.359

927.513.249,87
927.513.249,87

Considerando o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas.

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Adicionais:

Espécie e Classe de Ações

Subscrito / Integralizado
Composição Após
Oferta Base(2)
Composição Atual
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)

Ordinárias ................................................
Total ........................................................
(1)

285.609.145
285.609.145

127.513.246,29
127.513.246,29

(R$)
345.759.521
345.759.521

1.027.964.375,01
1.027.964.375,01

Considerando o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas.

Principais acionistas, Administradores e Acionista Vendedor
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo Acionista
Vendedor e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.

43

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares
e sem considerar as Ações Adicionais:

Acionista
Speed Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia ....................................................
Fernando Pereira Aragão......................................
José Augusto Pereira Aragão ..............................
José Augusto Carvalho Aragão ............................
Lucia Rosa Pereira Aragão ...................................
Outros ....................................................................
Ações em circulação .............................................
Total .................................................................

Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias
94.927.286

109.964.880

38,50

28,00

57.945.840

20,29

57.945.840

57.945.840

20,29

57.945.840

17,09

28.973.040

10,14

28.973.040

8,55

28.972.800

10,14

28.972.800

8,55

1.806.745

0,63

1.806.745

0,53

68.477.808
339.049.359

20,20
100%

0
285.609.145

0
100%

17,09

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e
sem considerar as Ações Adicionais:

Acionista
Speed Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia ....................................................
Fernando Pereira Aragão......................................
José Augusto Pereira Aragão ..............................
José Augusto Carvalho Aragão ............................
Lucia Rosa Pereira Aragão ...................................
Outros ....................................................................
Ações em circulação .............................................
Total .................................................................

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
109.964.880

38,50

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
84.655.615

24,97

57.945.840

20,29

57.945.840

57.945.840

20,29

57.945.840

17,09

28.973.040

10,14

28.973.040

8,55

28.972.800

10,14

28.972.800

8,55

1.806.745

0,63

1.806.745

0,53

0
285.609.145

0
100%

78.749.479

23,23
100%

339.049.359

17,09

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares
e considerando as Ações Adicionais:

Acionista
Speed Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia ....................................................
Fernando Pereira Aragão......................................
José Augusto Pereira Aragão ..............................
José Augusto Carvalho Aragão ............................
Lucia Rosa Pereira Aragão ...................................
Outros ....................................................................
Ações em circulação .............................................
Total .................................................................

Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%

109.964.880
57.945.840

38,50

88.217.124

25,51

20,29

57.945.840

16,76

57.945.840

20,29

57.945.840

16,76

28.973.040

10,14

28.973.040

8,38

28.972.800

10,14

28.972.800

8,38

1.806.745

0,63

1.806.745

0,52

0
285.609.145

0
100%

81.898.132
345.759.521

23,69
100%
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Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:

Acionista

Antes da Oferta
Ações
%
Ordinárias

Speed Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia ....................................................
Fernando Pereira Aragão .....................................
José Augusto Pereira Aragão ..............................
José Augusto Carvalho Aragão ............................
Lucia Rosa Pereira Aragão...................................
Outros....................................................................
Ações em circulação .............................................
Total .................................................................

Após a Oferta
Ações
%
Ordinárias

109.964.880

38,50

77.945.453

22,54

57.945.840

20,29

57.945.840

16,76

57.945.840

20,29

57.945.840

16,76

28.973.040

10,14

28.973.040

8,38

28.972.800

10,14

28.972.800

8,38

1.806.702

0,63

1.806.745

0,52

0
285.609.145

0
100%

92.169.803
345.759.521

26,66
100%

Identificação do Acionista Vendedor
Segue abaixo descrição do Acionista Vendedor:
Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em
participações, com sede no Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata, 4° andar, Vila Yara,
CEP 06029-900, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/ME sob o
n° 35.812.870/0001-40.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, 53.440.214 novas ações
ordinárias a serem emitidas pela Companhia; e (ii) secundária de, inicialmente, 15.037.594 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade com
os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, que não o Brasil, inclusive perante
a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá, a critério da Companhia e do
Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até
19,60%, ou seja, em até 13.420.324 ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo (i) até
6.710.162 novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia; e (ii) até 6.710.162 ações
ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a serem alienadas pelo Acionista Vendedor, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações da Oferta Base poderá ser
acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% de Ações da Oferta Base,
ou seja, em até 10.271.671 ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a serem
alienadas pelo Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da
Oferta Base, conforme opção outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos
termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas exclusivamente, para prestação de
serviços de estabilização do preço das Ações. O Agente Estabilizador terá o direito, a partir da
data da disponibilização do Anúncio de Início, inclusive, e por um período de até trinta dias
contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3,
inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão
de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo
entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço
por Ação.
As Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais serão colocadas pelas Instituições Participantes da
Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação. As Ações que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros,
serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no Brasil, em reais, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Capitais.
A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos
na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não
poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção
de registro do Securities Act.
Aprovações societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a
reforma do seu estatuto social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo
Mercado, e a realização da Oferta, mediante aumento de capital social da Companhia, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia 7 de maio de 2021, cuja ata foi devidamente registrada perante a JUCESP sob o nº
233.014/21-4 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia” em 8 de maio
de 2021.
O Preço por Ação será aprovado em reunião do Conselho de Administração a ser realizada entre a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja
ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “O Dia” na data de
disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor para a
participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
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Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo,
no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, o qual é meramente indicativa. Na
hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva
serão normalmente considerados e processados, observada as condições de eficácia descritas
neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço no Valor Inferior à Faixa
Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as indicações
de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação
coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço
de mercado das Ações, a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores da Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço
por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta, considerando ou não a colocação das Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia estará em circulação
no mercado menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de
administração e as em tesouraria. Para maiores informações, ver seção “Informações Sobre a Oferta
– Composição do Capital Social”, na página 43 deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia e Acionista Vendedor aos Coordenadores da Oferta,
bem como os recursos líquidos oriundos da Oferta, nos seguintes cenários.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Adicionais
e Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia ...................................
Speed Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia .....
Total .............................................
(1)
(2)

Quantidade
53.440.214
15.037.594
68.477.808

Preço por
Ação(1)
14,97
14,97
14,97

Montante
800.000.003,58
225.112.782,18
1.025.112.785,76

Comissão
40.000.000,17

Recursos
Líquidos(2)
760.000.003,41

11.255.639,11 213.857.143,07
51.255.639,28 973.857.146,48

Considerando o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da Faixa indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Adicionais
e considerando as Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia ...................................
Speed Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia .....
Total .............................................
(1)
(2)

Quantidade
53.440.214
25.309.265
78.749.479

Preço por
Ação(1)
14,97
14,97
14,97

Montante
800.000.003,58

Comissão
40.000.000,17

Recursos
Líquidos(2)
760.000.003,41

378.879.697,05
1.178.879.700,63

18.943.984,85
58.943.985,02

359.935.712,20
1.119.935.715,61

Considerando o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da Faixa indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando as Ações Adicionais
e sem considerar as Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia ...................................
Speed Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ......
Total .............................................
(1)
(2)

Quantidade
60.150.376
21.747.756
81.898.132

Preço por
Ação(1)
14,97

Recursos
Líquidos(2)
855.428.572,29

Montante
900.451.128,72

Comissão
45.022.556,43

14,97

325.563.907,32

16.278.195,37

309.285.711,95

14,97

1.226.015.036,04

61.300.751,80

1.164.714.284,24

Considerando o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da Faixa indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares.
Ofertante
Companhia ...................................
Speed Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ......
Total .............................................
(1)
(2)

Quantidade
60.150.376
32.019.427
92.169.803

Preço por
Ação(1)
14,97

Montante
900.451.128,72

Comissão
45.022.556,43

Recursos
Líquidos(2)
855.428.572,29

14,97

479.330.822,19

23.966.541,11

455.364.281,08

14,97

1.379.781.950,91

68.989.097,54

1.310.792.853,37

Considerando o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da Faixa indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 606 deste Prospecto.
Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelo Acionista Vendedor na proporção das Ações
ofertadas por cada um deles.
Para mais detalhadas sobre as despesas, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta” constante na
página 94 deste Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta Base, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2) ...........................
Comissão de Colocação(3) ................................
Comissão de Garantia Firme(4) .........................
Remuneração de Incentivo(5) ............................
Total de Comissões ........................................
Taxa de Registro na CVM ................................
Taxa de Registro da B3 ....................................
Taxa de Registro na ANBIMA...........................
Total de Despesas com Taxas.......................
Despesas com Auditores ..................................
Despesas com Advogados e Consultores(6) .....
Outras despesas da Oferta(7)(8) .........................
Total de Outras Despesas..............................
Total de Despesas ..........................................
Total de Comissões e Despesas ...................
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Valor(1)
(R$)
6.150.676,71
18.452.030,14
6.150.676,71
20.502.255,72
51.255.639,28
634.628,72
425.968,96
43.126,49
1.103.724,17
1.995.956,80
4.126.568,80
434.229,99
6.556.755,59
7.660.479,76
58.916.119,04

% em
Relação ao
Valor Total
da Oferta(9)
0,60%
1,80%
0,60%
2,00%
5,00%
0,06%
0,04%
0,00%
0,11%
0,19%
0,40%
0,04%
0,64%
0,75%
5,75%

Valor por
Ação
(R$)
0,09
0,27
0,09
0,30
0,75
0,01
0,01
0,00
0,02
0,03
0,06
0,01
0,10
0,11
0,86

% em
Relação ao
Preço por
Ação(1)
0,60%
1,80%
0,60%
2,00%
5,00%
0,06%
0,04%
0,00%
0,11%
0,19%
0,40%
0,04%
0,64%
0,75%
5,75%

Com base no Preço por Ação de R$14,97 que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado na faixa de R$13,30 e R$16,63, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa.
Comissão de Coordenação, que representa 20% do total da remuneração base. A remuneração base é aplicada sobre o produto resultante
da multiplicação (i) da quantidade total de Ações colocadas, (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
Comissão de Colocação, que representa 60% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da Remuneração Base. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez
que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é 2% (dois por cento) sobre o valor da Oferta. A Remuneração de Incentivo atinente ao
valor da Oferta Base e Ações Adicionais será paga na Data de Liquidação; a Remuneração de Incentivo atinente ao valor das Ações
Suplementares será paga na Data de Liquidação das Ações Suplementares. A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato
de Colocação, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de
parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e do Acionista Vendedor utilizando como parâmetro a sua percepção
acerca do resultado da Oferta.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito brasileiro
e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Instituições Consorciadas
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e do Acionista Vendedor, para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores da Oferta Não Institucional e Investidores
Institucionais.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#

(1)

(2)

Data(1)

Eventos

1.

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

10/05/2021

2.

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

05/07/2021

3.

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

12/07/2021

4.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

14/07/2021

5.

Encerramento do Período de Reserva

23/07/2021

6.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)(2)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

26/07/2021

7.

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

27/07/2021

8.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

28/07/2021
29/07/2021

9.

Data de Liquidação

10.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

26/08/2021

11.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

31/08/2021

12.

Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

05/09/2021

13.

Data de Encerramento do Lock-up do Segmento Private

15/09/2021

14.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

27/01/2022

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá
ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta realizarão, de forma virtual por teleconferência ou videoconferência,
apresentações aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar
for divulgado e a data em que for determinado o Preço por Ação.

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do
Prazo de Distribuição.
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, das Instituições Participantes da
Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de Distribuição na Oferta”,
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento
da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 70 deste Prospecto.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I. uma oferta aos Investidores da Oferta Não Institucional, à qual será assegurado o montante de,
no mínimo, 10% e, a exclusivo critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 20%, do total das Ações (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), realizada pelas Instituições Consorciadas,
compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores da Oferta do Segmento Private na qual terão prioridade de
alocação os Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up, sobre os Investidores da
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up; e
(b) uma oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, na qual terão prioridade de alocação os
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up sobre os Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up.
II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e do Acionista Vendedor, elaborarão
plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levará
em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, e as relações da Companhia,
do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista
Vendedor, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento
ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o
recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para
leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos
Coordenadores da Oferta.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição das Ações da Oferta Base por parte dos Investidores da Oferta NãoInstitucional e dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os
Pedidos de Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os
valores eventualmente depositados pelos Investidos Não-Institucionais serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis, contados da data de disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida que
não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser
cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em adquirir a totalidade das Ações
objeto da Oferta”, na página 91 deste Prospecto.
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Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores da Oferta Não
Institucional que realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de
formulário específico destinado à subscrição/aquisição de Ações, em caráter irrevogável e
irretratável, no âmbito da Oferta Não Institucional (“Pedido de Reserva”) junto a uma única Instituição
Consorciada, durante o período compreendido entre 12 de julho de 2021, inclusive, e 23 de julho de
2021, inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores da Oferta Não Institucional que
sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre 12 de julho de 2021, inclusive, e
14 de julho de 2021, inclusive, terminando em data que antecederá em pelo menos 7 dias úteis a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”),
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo.
Os Investidores da Oferta Não Institucional que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão
realizar Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que
aqueles Investidores da Oferta Não Institucional que sejam considerados Pessoas Vinculadas que
não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
terão seus Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior a um terço à
quantidade de Ações da Oferta Base, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores
da Oferta Não Institucional que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus
Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de
Reserva cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior a um terço das Ações da
Oferta Base.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM nº 27,
o Pedido de Reserva será o documento por meio do qual o Investidor Não Institucional aceitará
participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele
alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações pelos Investidores Não Institucionais será
formalizada por meio do Pedido de Reserva e do sistema de registro da B3, sendo, portanto,
dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda.
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 10%, e, a exclusivo critério da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo,
20% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será
destinado à colocação pública para Investidores da Oferta Não Institucional que realizarem Pedido
de Reserva, conforme o caso aplicável, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento
indicado neste item:
I. o montante de, no mínimo 0,7% e, no máximo 1,0% do total das Ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à colocação pública para Investidores da
Oferta do Segmento Private, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up (i) de até 0,7%
do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a
0,7% do total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estipulado estabelecido
no item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista
Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio
(“Oferta do Segmento Private Lock-up”); e
(b) caso haja demanda de Investidores da Oferta do Private Sem Lock-up (i) de até 0,3% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,3% do
total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up” e, em conjunto com a Oferta do Segmento Private Lock-up,
a “Oferta do Segmento Private”).
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II. o montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% do total das Ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à colocação pública para Investidores da
Oferta de Varejo, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo Lock-up (i) de até 8% do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 8% do total
das Ações, a alocação, respeitado montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo
Lock-Up”); e
(b) caso haja demanda de Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up (i) de até 2% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 2% do
total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo
Sem Lock-up” e, em conjunto com a Oferta de Varejo Lock-up, a “Oferta de Varejo”, e, em
conjunto com a Oferta do Segmento Private, a “Oferta Não Institucional”).
No contexto da Oferta Não Institucional, observados (i) o Valor Mínimo de Pedido de Investimento
na Oferta de Varejo, (ii) o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, (iii) o Valor
Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private e (iv) o Valor Máximo de Pedido
de Investimento na Oferta do Segmento Private, os Investidores da Oferta Não Institucional, a seu
exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não
Institucional indicadas acima, devendo, para tanto, indicar e discriminar em seus respectivos Pedidos
de Reserva os valores a serem alocados em cada modalidade de Oferta Não Institucional desejada,
com uma única Instituição Consorciada.
Recomenda-se aos Investidores da Oferta Não Institucional interessados na realização dos
Pedidos de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no
Pedido de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as
informações constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência, especialmente as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 20 e 88, respectivamente, bem
como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta
exigirá a manutenção de recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de
garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (v) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. Os
Investidores Não Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva deverão ler
cuidadosamente os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva,
bem como as informações constantes deste Prospecto Preliminar.
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Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores da Oferta do Segmento Private a
participação na Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta
do Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private
por Investidor da Oferta do Segmento Private.
Os Investidores da Oferta do Segmento Private que aderirem à Oferta do Segmento Private
não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores da Oferta do Segmento Private deverão observar, além das condições previstas nos
Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores da Oferta do Segmento Private interessados em participar da
Oferta deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos
incisos (iii), (v), (vi), (x), (xii) e (xiii) abaixo e na seção “Violações das Normas de Conduta” na
página 67 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores da Oferta Não Institucional que tenham interesse em participar diretamente da
Oferta do Segmento Private Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva
que estão de acordo com o Lock-up do Segmento Private, sob pena de ser considerado um
Investidor da Oferta Private Sem Lock-up e não participar da Oferta do Segmento Private Lock-up;

(iii) os Investidores da Oferta do Segmento Private que realizarem Pedido de Reserva poderão
estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu
Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por
Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor da Oferta do Segmento
Private, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores da Oferta do Segmento Private
interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à
liquidação da Oferta e as informações constantes do Prospecto Preliminar; (b) verifiquem com
a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se
essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição
Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo
estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o
caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(v) os Investidores da Oferta do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no
Período de Reserva, sendo que os Investidores da Oferta do Segmento Private que sejam
Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição
de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição
Consorciada, observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento
Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private;
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(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da
Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta do Segmento
Private que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas;
(vii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta do
Segmento Private Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta
do Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser
destinadas aos investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up ou aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lockup, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Oferta do Segmento Private
Lock-up”). Caso haja Rateio na Oferta Segmento Private Lock-up, os valores depositados em
excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
(viii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por investidores da Oferta do Segmento Private Sem
Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser
destinadas aos Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up ou aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem
Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Oferta Private Sem Lock-up”).
Caso haja Rateio na Oferta Private Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de até 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
(ix) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor da Oferta do Segmento Private pela Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico,
ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a
quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência de rateio), o Preço por
Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento
será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(x) até as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta do Segmento Private que tenha
realizado Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no item (ix) acima à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o
fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento
automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir
a liquidação por parte do respectivo Investidor da Oferta do Segmento Private;
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(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor da Oferta do
Segmento Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos
previstos no Contrato de Distribuição da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto
no item (x) acima;
(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores da Oferta do Segmento Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do
artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo
20 da Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (d) seja verificado um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, o Investidor da Oferta do Segmento Private poderá desistir do respectivo Pedido de
Reserva devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data
de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do
quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor da Oferta do Segmento Private for
comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço em
Valor Inferior à Faixa Indicativa, a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas
(b), (c) e (d) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente
divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação
deste Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva
Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor da Oferta do Segmento Private está ciente
de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o
Investidor da Oferta do Segmento Private não informe sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva nos termos deste item, o Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor do
Segmento Private deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor do
Segmento Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (x) acima e venha a
desistir do Pedido de Reserva nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor da Oferta do Segmento Private o cancelamento da Oferta, sujeito, no
entanto, ao acolhimento, pela CVM, do pleito de revogação da Oferta, no caso de resilição do
Contrato de Colocação, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado
ao mercado. Caso o Investidor da Oferta do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento
nos termos do item (x) acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até 3 (três) dias úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação
importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da
Instrução CVM 400.
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Lock-up do Segmento Private
Os investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up que adquirirem Ações no âmbito da Oferta
do Segmento Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 50 (cinquenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta do Segmento Private Lock-up, cada um dos Investidores da
Oferta do Segmento Private, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de
custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela
Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up do
Segmento Private. Não obstante o Lock-up do Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito da
Oferta do Segmento Private Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para
depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições
mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada
a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up que foram
depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta do Segmento
Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de
Lock-up do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da
Oferta do Segmento Private Lock-up serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em
garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes
perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – Os Investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up ou da Oferta de Varejo Lockup, diante da impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar,
de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de
sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações”, na página 94 deste Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo que desejarem adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo
poderão preencher seu respectivo Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
observados o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de
Pedido de Investimento na Oferta de Varejo por Investidor da Oferta de Varejo.
Os Investidores da Oferta de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão
do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos
de Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores da Oferta de Varejo interessados em participar da Oferta deverá
realizar Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável,
exceto pelo disposto nos itens (iv), (vi), (vii), (xi), (xiii) e (xiv) abaixo e na seção “Violações das
Normas de Conduta” na página 67 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores da Oferta de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
de Varejo Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo (conforme definido abaixo), sob pena de ser
considerado um investidor da Oferta de Varejo Sem Lock-up;
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(iii) os Investidores da Oferta de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
de Varejo, mas não tenham interesse em participar do Lock-up da Oferta de Varejo, deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser Investidores da Oferta de
Varejo Sem Lock-up, sob pena de não participar da Oferta de Varejo;
(iv) os Investidores da Oferta de Varejo que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo
poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia
de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço
por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor da Oferta de Varejo,
o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(v) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo
investidor. Recomenda-se aos Investidores da Oferta de Varejo interessados na realização de
Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no
Pedido de Reserva especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as
informações constantes deste Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá
a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido
de Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para
obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada
para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na
Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada
Instituição Consorciada;
(vi) os Investidores da Oferta de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada,
sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada, observado o
Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de Varejo;
(vii) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da
Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta de Varejo que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de
Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(viii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta
de Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo
Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por investidores da Oferta de Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes,
se houver, poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista
Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo
Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à
Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos
de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Oferta de Varejo
Lock-up”). Caso haja Rateio na Oferta de Varejo Lock-up, os valores depositados em excesso
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e
com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de até 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(ix) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de
Varejo Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, ser destinadas aos Investidores da Oferta
de Varejo Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações
destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor das
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
(“Rateio Investidores da Oferta de Varejo Sem Lock-up”). Caso haja Rateio na Oferta de
Varejo Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até 3 (três) dias úteis
contados da Data de Liquidação;
(x) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor da Oferta de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou,
na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a
quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do rateio), o Preço por
Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento
será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(xi) até as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta de Varejo que tenha realizado
Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (x) acima à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor da Oferta
de Varejo não tenha estipulado um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço
por Ação multiplicado pelo número de Ações a eles alocadas sob pena de, em não o fazendo,
ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento
automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir
a liquidação por parte do respectivo Investidor da Oferta de Varejo;
(xii) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor da Oferta de
Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição da Oferta, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso
(xi) acima;
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(xiii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar
e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores da Oferta
de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM
400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja
modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400; e/ou (d) ocorra um Evento de Fixação do
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, o Investidor da Oferta de Varejo poderá desistir do respectivo
Pedido de Reserva devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do quinto dia útil
subsequente à data em que o Investidor da Oferta de Varejo for comunicado diretamente pela
Instituição Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b), (c) e (d) acima. Adicionalmente, os
casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação,
nos mesmos veículos utilizados para divulgação deste Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação
do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor da Oferta de Varejo
está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso
o Investidor da Oferta de Varejo não informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva, nos
termos deste item, o Pedido de Reserva, será considerado válido e o Investidor da Oferta de Varejo
deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha
efetuado o pagamento nos termos do item (xi) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos
termos deste item, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do pedido de cancelamento do
respectivo Pedido de Reserva; e
(xiv) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição da Oferta ou
de cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo
Investidor da Oferta de Varejo o cancelamento da Oferta, sujeito, no entanto, ao acolhimento, pela
CVM, do pleito de revogação da Oferta, no caso de resilição do Contrato de Colocação, o que
poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor da
Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (xi) acima, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes,
no prazo de até três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. A rescisão do
Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo que adquirirem Ações no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up
não poderão, pelo prazo de 40 (quarenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início,
oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra
forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na alocação
prioritária da Oferta de Varejo, cada Investidor Não Institucional da Oferta de Varejo, ao realizar seu
Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a
depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para
este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até
o encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações
adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito
de garantia, de acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima.
Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações
adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo que foram depositadas em garantia para fins de excussão da
garantia, nos termos dos normativos da B3.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de Varejo
Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up
da Oferta de Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo
serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma
direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up ou da Oferta do Segmento Private Lock-Up, diante da impossibilidade da
transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 94
deste Prospecto Preliminar.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido, as Ações remanescentes
são destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores
da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de investimento e
assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos
acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento
durante o Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400,
exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e
condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de
investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, do Acionista Vendedor, dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando em consideração o
disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400 e
do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base
diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de
avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone, a quantidade
de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser
efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em
recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela
quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato
de Colocação.
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Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e conforme a Resolução CVM
27, a subscrição/aquisição das Ações por determinados Investidores Institucionais está dispensada da
apresentação de documento de aceitação da Oferta. No caso de Investidores Institucionais que não
estejam contemplados pela dispensa da apresentação de documento de aceitação da Oferta, nos
termos da Resolução CVM 27, a subscrição/aquisição de Ações deverá ser formalizada mediante
termo de aceitação de aceitação da Oferta por tal Investidor Institucional, o qual deverá ser realizado
junto ao Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento e deverá, no
mínimo, (i) conter as condições de subscrição e de integralização das Ações, (ii) esclarecer que não
será admitida a distribuição parcial da Oferta, (iii) conter esclarecimento sobre a condição de Pessoa
Vinculada (ou não) à Oferta, e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos, observado
que tal formalização poderá ocorrer, inclusive, mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador
da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de investimento, do termo de aceitação da Oferta por
tal Investidor Institucional (“Termo de Aceitação”), o qual foi previamente submetido para a análise da
CVM. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações, por referidos Investidores Institucionais não
dispensados da apresentação de documento de aceitação da Oferta, será formalizada por meio do
referido termo de aceitação e do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda. As Ações que forem objeto
de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto
aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos da Lei 4.131, da Resolução
CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar
e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução
CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta
seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor Institucional poderá
desistir da respectiva intenção de investimento, devendo, para tanto, informar sua decisão ao
Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento (1) até as 12h00 do
quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a)
acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor Institucional for
comunicado diretamente pelo Coordenador da Oferta sobre a suspensão ou a modificação da Oferta,
nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão
imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para
divulgação deste Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de retificação, o respectivo
Coordenador da Oferta deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações
da Oferta, de que o respectivo Investidor Institucional está ciente de que a Oferta original foi alterada e
de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor Institucional não informe sua
decisão de desistência da intenção de investimento nos termos deste inciso, a intenção de investimento
será considerada válida e o Investidor Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos descritos acima
e venha a desistir da intenção de investimento nos termos deste inciso, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução,
se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias
úteis contados do pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento.
Caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todas as intenções de investimento serão canceladas e o
Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento comunicará ao
respectivo Investidor Institucional o cancelamento da Oferta, sujeito, no entanto, ao acolhimento,
pela CVM, do pleito de revogação da Oferta, no caso de resilição do Contrato de Colocação, o que
poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor
Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos descritos acima, os valores depositados
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até
três dias úteis contados do pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento. A
rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do
artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo
de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações da Oferta Base, não será permitida
a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento automaticamente canceladas.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às eventuais
instituições financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo
único do artigo 55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da
Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com
terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre
as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400
A participação dos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores
Institucionais que sejam consideradas Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
afetar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 91 deste Prospecto
Preliminar.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 27 de julho de 2021,
nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do
Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de
divulgação do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em 27 de janeiro de 2022,
em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e financeira
da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com relação à
distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser realizada até o
segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares.
As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação
ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelo Acionista Vendedor e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações, diretamente ou por
meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e
observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
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Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 66 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento
pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos
relevantes na Companhia e no Acionista Vendedor e em seus negócios, a execução de certos
procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos
assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de
termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, seus Acionistas Controladores, seus
Administradores e o Acionista Vendedor, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
e o Acionista Vendedor, cada um de forma individual e não solidária, assumiram a obrigação de
indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas
circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia e o Acionista Vendedor, de forma
individual e não solidária, a indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham
a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à
observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos
casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra
o Acionista Vendedor no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos,
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para
o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a Companhia for
condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes
nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação poderá ocasionar um
impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das
Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos
a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil”, na página 88 deste Prospecto Preliminar.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 72 deste Prospecto Preliminar.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes neste Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
da Oferta Não Institucional, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°,
da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução
CVM 400; e (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, e/ou
(iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado considerando um preço
por Ação que seja o resultante da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo
que o valor resultante da aplicação de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa,
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA, poderão os Investidores da Oferta Não
Institucional desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo
descrito.
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A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta serão imediatamente
divulgadas por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes na
seção “Informações Adicionais” a partir da página 70 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para
divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM
400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as
Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta,
de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento
das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada
Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física
ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que
tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação
efetuada. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos
termos acima descritos, até as 16:00 horas do quinto dia útil subsequente à data em que for
disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional,
da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total
de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes,
de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Colocação (sujeito, no
entanto, ao acolhimento, pela CVM, do pleito de revogação da Oferta, no caso de resilição do
Contrato de Colocação); (iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a
Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de
devolução dos Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma das Instituições
Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de
comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada,
no prazo máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca
de quaisquer dos eventos acima referidos.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de Reserva
e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a
concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela
CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a concessão
dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto
Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a colocação das Ações da Oferta Base e
das Ações Adicionais (sem considerar as Ações Suplementares) em mercado de balcão não
organizado, em regime de garantia firme de liquidação, prestada exclusivamente pelos Coordenadores
da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais abaixo descritos
e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder .......................................................................
Itaú BBA .......................................................................................
BTG Pactual .................................................................................
Morgan Stanley ............................................................................
Total .............................................................................................

Quantidade
25.388.421
23.750.458
18.017.589
14.741.664

81.898.132

Percentual (%)
31,00%
29,00%
22,00%
18,00%
100,00%

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/adquirir as Ações da
Oferta Base e as Ações Adicionais que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não
integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na
proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação.
Caso as Ações da Oferta Base e as Ações Adicionais, objeto de Garantia Firme de Liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas
por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato
de Colocação, subscreverá/adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e
até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da
Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta,
nos termos do Contrato de Colocação e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores
no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a
tais limites.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de trinta
dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
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Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão
escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não estando
obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive,
interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 70 deste Prospecto.
Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo de adesão ao Contrato de Colocação,
na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das
normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem
limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao
período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão da Companhia,
emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da
Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e
sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de
instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo
cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá
informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser
restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores
eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de até três dias úteis contados
da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem reembolso de custos
e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará
integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição
Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais
condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários
advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de
potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas
afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como
os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer,
e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis meses contados da data da comunicação da
violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de
valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os
Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos
causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento e/ou Pedidos de Reserva
cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos
aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive o direito de
participar das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas
conferidas às ações ordinárias, conforme o caso. As Ações darão, ainda, a seus titulares o
direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que
vierem a ser declarados a partir da disponibilização do Anúncio de Início, nos termos
previstos em seu estatuto social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo
Mercado. Dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
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(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações, e dividendos adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia
geral ou pelo Conselho de Administração;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta do
controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de
operações sucessivas, sendo que, para esse fim, o adquirente do controle se obrigará a realizar
uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”), tendo por objeto as ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar
tratamento igualitário àquele dado aos acionistas alienantes (tag along);
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou acionistas
controladores;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus
de subscrição emitidos pela Companhia, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e artigo 172 da Lei das Sociedades
por Ações
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização
do Anúncio de Início; e
(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das Sociedades
por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção 18 do Formulário de Referência.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, por
meio do qual a Companhia às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado
da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de
governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela
Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações,
observado que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3,
consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
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Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações.
Contratação de Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram à
Companhia e ao Acionista Vendedor, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, a
contratação de formador de mercado para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das
ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, não haverá a contratação
de nenhuma instituição financeira para a prestação de serviços de formador de mercado para esta Oferta.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus Acionistas Controladores, seus Administradores e o Acionista Vendedor se
comprometerão, perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar
acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais,
observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer,
vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo
período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias
de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber ações ordinárias de emissão
da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações ordinárias de emissão da
Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares.
As Ações adquiridas pela Companhia, pelo Acionista Vendedor e pelos Administradores no mercado
aberto após a data de conclusão da Oferta não estarão sujeitas às restrições listadas acima. As
vedações listadas acima não se aplicarão, conforme aplicável em cada Instrumento de Lock-up, no
caso da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Administradores, nas hipóteses de transferência
realizadas: (i) em conexão com a venda das Ações conforme previsto nos termos do Contrato de
Colocação e do Contrato de Colocação Internacional; (ii) como doação de boa-fé, desde que antes
de qualquer transferência, o destinatário concorde por escrito em ficar vinculado aos termos do
Instrumento de Lock-up; (iii) transferência para um trust em benefício direto ou indireto do signatário
do Instrumento de Lock-up e/ou para um membro da família imediata e/ou afiliado (conforme tal
termo é definido na Rule 405 nos termos do Securities Act) do signatário, desde que antes de
qualquer transferência, o destinatário concorde por escrito em ficar vinculado aos termos do Acordo
de Lock-up; (iv) a qualquer uma de suas afiliadas (conforme tal termo é definido na Rule 405 nos
termos do Securities Act), desde que antes de qualquer transferência, o destinatário concorde por
escrito em estar vinculado nos termos do Instrumento de Lock-up; (v) como um empréstimo pelo
signatário a qualquer Coordenador da Oferta ou a qualquer entidade indicada por tal Coordenador
da Oferta, para permitir a estabilização das Ações; (vi) se tal transferência ocorrer por força de um
testamento ou de pleno direito, incluindo, sem limitação, às leis de sucessão e partilhas de bens em
divórcio; (vii) em conexão com qualquer plano de opção de compra de ações devidamente aprovado
da Companhia, de acordo com os termos de um plano em vigor na data de celebração do Contrato
de Colocação Internacional, conforme descrito no Prospecto Definitivo; (viii) em operações
realizadas no mercado aberto após a conclusão da Oferta; (ix) como uma distribuição a sócios ou
acionistas do Acionista Vendedor; e (x) com o consentimento prévio por escrito dos Coordenadores
da Oferta; desde que, no caso de qualquer operação realizada nos termos do item (viii) acima, tal
operação não seja obrigada a ser divulgada durante o Período de Lock-up por qualquer pessoa em
qualquer documento público ou arquivamento na CVM ou de outra forma e nenhum arquivamento
deve ser feito voluntariamente durante o Período de Lock-Up, que não sejam aquelas operações
cuja comunicação à CVM seja obrigatória nos termos da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada; desde que, ainda, qualquer transferência, alienação ou distribuição prevista
em cada uma das cláusulas (ii), (iii) e (iv) acima não envolva uma disposição de valor. Para os fins
deste Contrato, "membro da família imediata" significa qualquer relação de sangue, casamento ou
adoção, ou 2º grau de parentesco.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações ordinárias
de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de potencial venda,
de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, após a conclusão da
Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” na página 88 do Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é Itaú Corretora de Valores S.A.
Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da
tomada de decisão de investimento. Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de
renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam
ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos
inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da Companhia,
que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em ações é um
investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais e/ou ao mercado de varejo de moda. Ainda assim,
não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações
ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no entendimento da Companhia, do Acionista
Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de
mercado.
Informações adicionais
A aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se aos
potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este Prospecto
Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário
da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das páginas 88 e 20,
respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência antes de
tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores da Oferta Não
Institucional interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao
pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a
leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
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Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios e
avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das
Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da
Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas
abaixo ou junto à CVM.
Companhia
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702, Edifício Jatobá,
Castelo Branco Office Park CEP 06460-040 – Barueri, SP
At.: Pedro Camargo Lemos
Tel.: (11) 4003-5511
https://ri.armac.com.br (neste website, na página inicial, selecionar “Prospecto” e, por fim, clicar em
“Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Armac” e selecionar o link “Prospecto Preliminar”).
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Armac Locação, Logística e Serviços S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em
“Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”, clicar em “Prospecto
Preliminar”)
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3600, 6º e 8º andares
04538-132 - São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Telefone: +55 (11) 3048-6000
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar
o link “Prospecto Preliminar” no subitem “Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”).
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Instituições Consorciadas
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP
01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.gov.br/cvm, neste website
acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela
de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na tabela “Oferta Inicial (IPO)”, clicar em “Volume
em R$” e, então, acessar o link referente à “Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”, e,
posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/
ofertas-em-andamento – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em
“Empresas”, depois clicar em “Armac Locação, Logística e Serviços S.A.” e posteriormente
acessar “Prospecto Preliminar”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO,
EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU
COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO
DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA
CVM E DA B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, o Acionista Vendedor foi dispensado pela CVM de
divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação,
bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
Companhia
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
https://ri.armac.com.br (neste website, na página inicial, clicar no título do documento
correspondente)
Coordenadores da Oferta
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Armac” e selecionar o link específico do documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Armac Locação, Logística e Serviços S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em
“Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”.
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da Armac Locação, Logística e Serviços”, clicar no título do documento
correspondente).

72

Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
clicar no título do documento correspondente no subitem “Armac Locação, Logística e
Serviços S.A.”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página
da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade
de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.gov.br/cvm – neste website acessar em “Central de
Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Secundárias”,
clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em Análise”, na tabela
“Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Armac Locação, Logística e
Serviços S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/ofertasem-andamento/ – neste website acessar “Empresas”, depois clicar em “Armac Locação, Logística e
Serviços S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra
jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da Oferta ou
das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer
outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a
pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro
sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. A
Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou
as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta recomendam aos
investidores que estes baseiem suas decisões de investimento nas informações constantes
deste Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NAS PÁGINAS 20 e 88 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA
DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA
E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 10 de maio de 2021.
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O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo
e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de
investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os
riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive, ocasionar a perda
integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta
consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que
julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de
investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor
em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado
de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja
proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em
Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
Santander
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição
com sede na Espanha fundada em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu
conglomerado econômico (“Grupo Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em ativos,
12 mil agências e milhares de clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma importante
atividade de negócios na Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido, por meio do
Abbey National Bank Plc. Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na Europa, por meio
do Santander Consumer, com presença em 15 países do continente e nos Estados Unidos da
América.
Em 2020, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €5,1 bilhões no
mundo, dos quais 63% nas Américas e 30% no Brasil. Na América Latina, em 2020, o Santander
Brasil possuía mais de 2,1 mil agências e cerca de 45 mil funcionários.Em 1957, o Grupo Santander
entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional celebrado com o Banco
Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do Comércio S.A., em 1998 adquiriu
o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco
Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander Espanha,
The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do capital do
ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de 2007, o CADE
aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO pelo consórcio.
No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um acordo por meio do
qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de ativos do ABN AMRO
no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio do ABN AMRO. Em 24
de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco Real. Por
fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander e foi extinto como pessoa
jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos do
mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes –
pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As atividades
do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global de
atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit Markets),
finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de mercado e
mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se beneficiar dos
serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos
latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em
operações brasileiras.
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Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander
figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander
dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores
institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2020, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 27,9 milhões de clientes ativos,
3.564 agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 36,7 mil caixas eletrônicos
próprios e compartilhados, além de um total de ativos que supera R$1,0 trilhão e patrimônio líquido
de, aproximadamente, R$76,9 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2020, possui uma participação
de aproximadamente 30% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo,
além de representar cerca de 50% no resultado do Grupo Santander na América.A área de Equity
Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas públicas de valores
mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do Banco
Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida Participações S.A.,
Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e Petrobras Distribuidora S.A.,
e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR MALLS Participações S.A., BR
Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A., International Meal Company
Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva
S.A.
Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações S.A.,
Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR Properties S.A.,
Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações S.A., e na oferta
pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do Banco
BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A., do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A e
da Anima Holding S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais do Grupo
Mateus S.A. e da Rede D’Or São Luiz S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação S.A., das
Lojas Americanas S.A. e da Notre Dame Intermédica Participações S.A.
Em 2021, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da MPM Corpóreos
S.A., da INTELBRAS S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, da Jalles Machado
S.A. e da Focus Energia Holding Participações S.A. e nas ofertas de follow-on da Light S.A., do
Banco BTG Pactual S.A., da Petro Rio S.A., da Sequoia Logística e Transportes S.A. e da Lojas
Renner S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais da HBR Realty
Empreendimentos Imobiliários S.A., da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., da Eletromidia S.A. e da
CSN Mineração S.A. e na oferta de follow-on da Diagnósticos da América S.A.
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Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão
dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros
S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na ordem
de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA começa com o
BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em
parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações
financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito
e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição:
o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporativos e banco
de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do Itaú e a especialização
do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos
estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões
e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas
e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos,
fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Dealogic, o
Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na America do Sul, obtendo a primeira
colocação no ranking por quantidade de operações acumulando um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes produtos
no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial papers,
fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados de
recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Em 2014, segundo o
ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa local, coordenando 20% do
volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo ranking, o Itaú BBA ficou em
segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo volume total somou mais de US$4
bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do
total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder obtendo 37% de participação sobre o volume total
emitido, tendo coordenado operações cujo volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
BTG Pactual
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaramse para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo
BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de
pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management,
asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, ainda,
escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín Bogotá e Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth management, o
BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset
management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também oferece serviços de sales
and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados
locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos
clientes em todo o mundo, incluindo serviços de subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e
privados, assessoria em operações de fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina,
tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic,
Bloomberg e Thomson Reuters).

78

Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três
vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of
the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete
vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013;
IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em
2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na
sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto
ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research
Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional
Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital.
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls,
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se
destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na oferta
de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em
2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta
pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce.
Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade,
CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi
e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da
Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de
distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das
ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega Geração
e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, e da Alupar e,
da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da Eneva. Em 2018, o BTG Pactual participou
da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do
IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes companhias: Restoque, JHSF, BR Properties,
Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela Commercial Properties, LOG Commercial
Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida,
Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King.
Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo
Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC,
Dimed, Banco PAN, JSL Logística, Rumo, Banco Inter, Santos Brasil assim como do IPO da Mitre
Realty, Estapar, Ambipar, Lojas Quero, Lavvi, Plano & Plano, Cury Construtora, Hidrovias do Brasil,
Petz, Melnick Even, Track & Field, Sequoia Logística, Meliuz, Enjoei, Aeris, Alphaville, Rede D’or e
3R Petroleum.
Em 2021, o BTG Pactual participou do follow-on do próprio BTG Pactual, Light, BrasilAgro, PetroRio
e Locaweb, assim como do IPO da HBR Realty, Vamos, Intelbras, Bemobi, Jalles Machado, Cruzeiro
do Sul, Westwing e Orizon.
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Morgan Stanley
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com sede
em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de investimento em
1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e estabeleceu uma área
dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a oferecer o serviço de
corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange – NYSE. Em 1997, uniuse com a Dean Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding company e estabeleceu
uma aliança estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou uma joint venture com Smith
Barney, combinando seus negócios de wealth management.
Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo fusões
e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos; assim como
atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores mobiliários de
renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities; (ii) global
wealthmanagement group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em investimento;
planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e serviços fiduciários;
e (iii) assetmanagement, que engloba produtos e serviços globais em investimentos em renda
variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de hedge, fundos de fundos e
merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente posicionados ao redor do
globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou patrimônio líquido de US$82,7
bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões.
No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e 2019,
de acordo com a Bloomberg. Históricamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios como
reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o Morgan
Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global Equity House”.
Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010,
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta inicial
de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-Ons no período.
Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em 2001,
fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley Corretora.
O Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com carteiras
comercial, de investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária indiretamente
controlada pelo Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve principalmente
as atividades de banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio no Brasil.
A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de corretagem
brasileiro. A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de ações
locais durante o ano de 2020, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado
de 8,6%.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS
COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Santander e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico possuem os seguintes relacionamentos comerciais com
a Companhia:


Operação de financiamento no valor de R$33,3 milhões na modalidade de CDC/Máquinas e
Veículos, contratada em 13/06/2019, com vencimento em 18/11/2025, taxa de 0,89% a.m. e com
garantias de máquinas, veículos e cessão de direitos creditórios de cliente;



Operação de financiamento no valor de R$70,0 milhões na modalidade de 4131, contratada em
25/02/2021, com vencimento em 28/08/2026, taxa CDI + 4,70872% a.a. e com garantias de
cessão de direitos creditórios de cliente;



Operação de financiamento no valor de R$25 milhões na modalidade de 4131, contratada em
14 de junho de 2021, com vencimento em 20 de maio de 2026, remunerado à taxa de CDI +
3,78915% a.a. e com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios;



Operação de Leasing Máquinas no montante de R$1,5 milhão em 26/04/2021, contratada em
13/06/2019, com prazo de vencimento em 07/11/2023 e taxa de 0,89% a.m., com garantias de
máquinas;



Serviço de recebimento através de cobrança (emissão de boletos bancários), contratado em
24/02/2017. O Santander emite em média de 200 boletos ao ano, o que corresponde a um
volume financeiro de R$5,6 milhões. Deste montante são liquidados em média 200 boletos ao
ano, o que soma um volume financeiro de R$ 5,6 milhões, não existindo taxas, prazo de
vencimento ou garantias vinculadas;



Serviço geral de pagamentos com a liquidação de TEDs, transferências entre contas do
Santander, boletos bancários e tributos, contratado em 11/11/2015. O Santander realiza em
média um volume de 20.220 pagamentos por ano, o que corresponde a um volume financeiro
de R$390 milhões, não existindo taxas, prazo de vencimento ou garantias vinculadas;



Serviço de folha de pagamento para os funcionários da Companhia, contratado em 11/11/2015,
com vencimento em prazo indeterminado, não existindo valores, taxas ou garantias vinculadas;



Aplicações financeiras realizadas junto à Mesa / Tesouraria do Santander em operações de
Depósito a Prazo, no montante de R$14,7 milhões em 26/04/2021, realizadas em 25/02/2021
com vencimento em 04/02/2025 e taxa de 100% do CDI, sem garantias vinculadas.

Além do relacionamento relativo à Oferta e aos itens descritos acima, o Santander e/ou qualquer outra
sociedade do seu grupo econômico não possuem atualmente qualquer outro relacionamento relevante com
a Companhia. Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram de outras ofertas públicas de títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia. Não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao
Santander, e/ou a sociedades de seu conglomerado financeiro, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação, além da remuneração a ser paga em decorrência da Oferta.
A Companhia poderá, no futuro, vir a contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu
grupo econômico para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços
de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia. A Companhia declara
que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Santander como instituição
intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima,
não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander e/ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro.


Cédula de Crédito Bancário para fins de capital de giro emitida pela Companhia em 11 de agosto
de 2020 no valor de R$ 6.290.322,60, com taxa de 100% CDI + 3,65% ao ano e vencimento final
em 28 de abril de 2026, que é garantida por alienação fiduciária de equipamentos da Companhia;



Cédula de Crédito Bancário para fins de capital de giro emitida pela Companhia em 27 de agosto
de 2020, no valor de R$ 6.532.258,08, com taxa de 100% CDI + 3,65% ao ano e vencimento
final em 28 de abril de 2026, que é garantida por alienação fiduciária de equipamentos da
Companhia;



Cédula de Crédito Bancário para fins de capital de giro emitida pela Companhia em 17 de
dezembro de 2020, no valor de R$ 21.875.000,02, com taxa de 100% CDI + 3,65% ao ano e
vencimento final em 28 de abril de 2026, que é garantida por alienação fiduciária de
equipamentos da Companhia; e



Atuação como coordenador líder na oferta pública, com esforços restritos de colocação (ICVM
476), da 1ª (primeira) emissão pela Companhia de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de R$300.000.000,00, que
foram emitidas em 28 de abril de 2021, com taxa de 100% CDI + 3,65% ao ano, com
possibilidade de redução para100% CDI + 3,35% ao ano, vencimento final em 28 de abril de
2026 e é garantida por alienação fiduciária de equipamentos da Companhia.

Além do descrito acima, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram de outras ofertas
públicas de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização
de operações financeiras usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes,
incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
A Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico também detém e/ou podem vir
a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e valores
mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou sociedades
integrantes de seu grupo econômico ou, ainda, outros instrumentos lastreados em tais títulos e
valores mobiliários, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos
pelo Itaú BBA e/ou por sociedades de seu conglomerado financeiro, adquiridos em operações
regulares de mercado a preços e condições de mercado.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante
a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia
com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou
arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado em ações de emissão da
Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da
contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo
com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Itaú
BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem adquirir Ações na Oferta como forma
de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Custos
de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela
Companhia ao Itaú BBA e/ou a sociedades de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de
preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial com o BTG Pactual
e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico conforme detalhado abaixo:


A Companhia possui aplicação financeira em Certificado de Depósito Bancário (“CDB”) de
emissão do BTG Pactual, com remuneração equivalente a 103% do CDIE, com saldo bruto, na
data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$10,7 milhões. A emissão de
referida CDB foi realizada em 11 de novembro de 2020 e o vencimento está previsto para 11 de
novembro de 2021. O saldo inicial desta operação era de, aproximadamente, R$10,6 milhões;



A Companhia possui aplicação financeira em CDB de emissão do BTG Pactual, com
remuneração equivalente a 103% do CDIE, com saldo bruto, na data deste Prospecto,
correspondente a aproximadamente R$20,7 milhões. A emissão de referida CDB foi realizada
em 23 de março de 2021 e o vencimento está previsto para 23 de março de 2022. O saldo inicial
desta operação era de, aproximadamente, R$16,0 milhões;



A Companhia emitiu Cédula de Crédito à Exportação (CCE10/21), com remuneração equivalente
a 100% do DI e taxa spread de 4,15% a.a. A emissão de referida CCE foi realizada em 16 de
março de 2021 e o vencimento está previsto para 16 de janeiro de 2026. O saldo inicial desta
operação era de, aproximadamente, R$50 milhões; e



A Companhia emitiu Cédula de Crédito Bancário (CCB834/20), com remuneração equivalente a
100% do DI e taxa spread de 4,30% a.a. A emissão de referida CCE foi realizada em 25 de
setembro de 2020 e o vencimento está previsto para 25 de setembro de 2025. O saldo inicial
desta operação era de, aproximadamente, R$30 milhões.

Sociedades integrantes do grupo econômico do BTG Pactual e fundos de investimento administrados
e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram negociações de
valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou possuem títulos e valores mobiliários de emissão
da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais
sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso tais negociações envolveram ações representativas de
participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em
todos os casos, consistiram em operações em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
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A Companhia poderá, no futuro, vir a contratar o BTG Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu
grupo econômico para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços
de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia e de suas controladas.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
entrega do Comunicado de Encerramento à CVM, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o BTG
Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e
o preço das ações de emissão da Companhia”, neste Prospecto.
Além da(s) oferta(s) mencionada(s) nesta seção, nos últimos 12 (doze) meses, o BTG Pactual e/ou
as sociedades de seu grupo econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos
e valores mobiliários de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
"Informações relativas à Oferta — Custos de Distribuição" deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação no contexto da Oferta.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG Pactual
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o
BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia poderá, no futuro, vir a contratar o Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu
grupo econômico para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo ações de
emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da Companhia como forma
de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o Morgan Stanley e/ou sociedades de
seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo,
gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de total return swap
e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 88 deste Prospecto.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Morgan Stanley cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Morgan
Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE O ACIONISTA VENDEDOR E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o Acionista
Vendedor não possui qualquer outro relacionamento relevante com o Santander e/ou as sociedades
do seu conglomerado econômico.
O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o Santander e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas
atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de
Preço das Ações.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento relativo à Oferta, o Itaú BBA e/ou as
sociedades do seu conglomerado financeiro não possuem relacionamento comercial relevante com
o Acionista Vendedor. Entretanto, fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro detém participação, nesta data, de
aproximadamente 13% no patrimônio líquido do Acionista Vendedor.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Itaú BBA e/ou sociedades de
seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de Preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta. O Acionista Vendedor declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o Acionista
Vendedor não possui qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou as
sociedades do seu conglomerado econômico.
O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas
atividades.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao BTG Pactual e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de Preço das Ações.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor
não tinham qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo grupo econômico.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista Vendedor.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão/titularidade do Acionista Vendedor nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Morgan Stanley cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Morgan Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o
Acionista Vendedor e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de investimento nas
Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste
Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia
– Principais Fatores de Risco da Companhia” na página 20 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, na página 335 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras da
Companhia e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, situação reputacional, resultados operacionais, fluxos de caixa,
liquidez e/ou negócios futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer
desses riscos e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos
e/ou de outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu
investimento nas Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e o
Acionista Vendedor acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos
adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor, ou
que atualmente são considerados irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de
maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas
e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões similares
incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 368 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavirus
(COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o
mercado de negociação das ações de nossa emissão
Surtos ou potenciais surtos de doenças (a exemplo do COVID-19) podem ter um efeito adverso no
mercado de capitais global, na economia global (incluindo a economia brasileira) e na cotação das
ações de nossa emissão. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como
zika vírus, vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, vírus
H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente
médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da
economia dos países em que essas doenças se propagaram.
Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou
o reconhecimento pela OMS de que o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão
sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou
severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de
controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo
quarentena e lockdown, restrições à viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de
locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de
consumo de uma maneira geral pela população. No Brasil, alguns estados e munícipios, incluindo
das localidades em que possuímos lojas, seguiram essas providências, adotando medidas para
impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que
resultaram no fechamento de parques, shoppings e demais espaços públicos.
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As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de
2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3, foi adversamente afetada em razão do
surto do COVID-19. Não podemos garantir que a cotação das ações de nossa emissão não atingirá
patamares inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da atual pandemia.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de nossa
emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de pode dificultar
o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro e em
termos aceitáveis.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações emitidas pela
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza
mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos,
tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que
possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus
investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos e os europeus. Essas
características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos
investidores de vender as ações de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na
ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso no preço das ações de emissão
da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o
preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Como exemplo, em 31
de dezembro de 2020, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente,
R$ 5,13 trilhões, com um volume diário de negociação de R$ 38,82 bilhões durante o ano de 2020.
O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez principais
ações negociadas na B3 representaram, aproximadamente, 47% da capitalização de mercado da
B3 em 31 de dezembro de 2020, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização
de mercado de aproximadamente US$ 26,23 trilhões em 31 de dezembro de 2020 e um volume
diário médio de negociação de US$ 103,47 bilhões durante o ano de 2020.
Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais brasileiro
poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da Companhia que
desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito
substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de as
ações em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um mercado
ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode
ser negativamente impactado.
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A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações
ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e do período de Lock-up,
poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, seus Acionistas Controladores, seus Administradores e o Acionista Vendedor irão
celebrar acordos de restrição à venda das ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-Up),
por meio dos quais se comprometeram a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos
acordos, durante o período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início,
não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da
Oferta.
Após o término das Restrições à Negociação das Ações (Lock-up), as ações ordinárias de emissão
da Companhia sujeitas ao Lock-up estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de
vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de ações ordinárias
de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Para informações adicionais, ler seção “Informações Sobre a Oferta –
Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 60 deste Prospecto.
Eventual descumprimento, por quaisquer das Instituições Consorciadas, de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos Pedidos
de Reserva da Oferta feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja o descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais
medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará, imediatamente, de integrar o
grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, a(s)
Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva que
tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido
cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores, eventualmente
depositados, serão devolvidos sem reembolso e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual
equivalente a zero venha a ser majorada. Para maiores informações, ler seção “Informações Sobre
a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 67 deste Prospecto.
A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da emissão
de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos detentores das
ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e poderá optar por obtê-los no
mercado de capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que
devidamente aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários
conversíveis em ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com
exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação
acionária de seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado
de suas ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos
valores mobiliários emitidos.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações da Oferta
Base, desde que não seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade
de Ações da Oferta Base (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam adquiridas no âmbito
da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada,
sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados,
sendo que os valores, eventualmente depositados, serão devolvidos sem reembolso e com dedução,
caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos, bem
como aqueles cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser majorada. Para informações
adicionais sobre o cancelamento da Oferta, leia a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão
ou Cancelamento da Oferta”, na página 64 deste Prospecto.
Como resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, investidores de varejo poderão exercer a opção
de desistir de seus pedidos de reserva.
Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor máximo da Faixa Indicativa,
ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa que possibilitará ao
Investidor Não Institucional desistir de seu Pedido de Reserva, conforme o caso. A Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de investidores decida por desistir da Oferta na ocorrência de um Evento de Fixação do
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Investidores que adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor contábil
de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que adquirirem Ações por meio da Oferta receberão um
valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta. Para
mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 97
deste Prospecto.
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A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior.
A Oferta compreenderá a distribuição secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de
colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção dos Investidores
Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e o Acionista Vendedor são parte do Contrato de Distribuição Internacional,
que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Distribuição Internacional
apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para que a
Companhia e o Acionista Vendedor os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no exterior por conta
de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e o Acionista Vendedor também emitem diversas declarações e garantias relacionadas
aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais
poderão ser iniciados contra a Companhia e o Acionista Vendedor no exterior. Esses procedimentos
no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência
do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nesses processos.
Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio
são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias
sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção foi cometida. Uma
eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, poderá
afetar negativamente a Companhia.
Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países, sobretudo
de economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os negócios
da Companhia e o valor de mercado de seus valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas condições
econômicas e de mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da América Latina e de
outras economias emergentes. Ainda que as condições econômicas sejam diferentes em cada país, a
reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o mercado de capitais de outros países
a sofrer flutuações, de forma a impactar, mesmo que indiretamente, a Companhia.
Acontecimentos ou uma conjuntura econômica adversa em outros países emergentes e da América
Latina por vezes acarretam saída significativa de recursos do Brasil e a diminuição do volume de
moeda estrangeira investida no País. Por exemplo, em 2001, após uma recessão prolongada,
seguida por instabilidade política, a Argentina anunciou que deixaria de proceder ao pagamento de
sua dívida pública. A crise econômica na Argentina afetou negativamente a percepção dos
investidores em valores mobiliários brasileiros por vários anos. Crises econômicas ou políticas na
América Latina ou em outros mercados emergentes podem afetar de maneira significativa a
percepção dos riscos inerentes ao investimento na região, inclusive no Brasil.
A economia brasileira também é afetada pela conjuntura econômica e condições de mercados
internacionais em geral, especialmente pela conjuntura econômica e condições de mercado
existentes nos Estados Unidos. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente
afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações
dos principais índices de ações norte-americanos, assim como ocorrido em 2008, quando o mercado
nacional foi fortemente afetado pelo desempenho do mercado de capitais norte-americano.
Acontecimentos em outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o valor de mercado
das ações de emissão da Companhia, podendo, ademais, dificultar ou impedir totalmente o acesso
da Companhia aos mercados de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos
aceitáveis.
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A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
ações da Companhia nesta Oferta como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400.
Desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A
realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar
a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das Ações.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar
questionamentos por parte da CVM, B3, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou os
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta, a Companhia ou o Acionista Vendedor
em outros meios que não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, a CVM poderá a seu
exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas relacionadas com
a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a consequente alteração de
seu cronograma, podendo também arquivar o pedido de registro da Oferta.
Os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia poderão não receber dividendos
ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para
absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por Ações, e
poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a
distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho de
Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista as
condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares das nossas ações ordinárias poderão
não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio, impactando negativamente o valor e a
liquidez de nossas ações.
Adicionalmente, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação
atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos pela Companhia poderão
passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no
futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos
resultados da Companhia.
Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do
comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado doméstico.
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Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelos acionistas controladores,
cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta, os Acionistas Controladores serão titulares de, ao
menos, 50% mais 1 das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, os atuais
Acionistas Controladores, por meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, continuarão
capazes de influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder de controle sobre as decisões da
Companhia, o que pode se dar de maneira divergente em relação aos interesses dos demais
acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os
valores líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os
valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os
resultados da Companhia no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para
informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up ou do Segmento Private Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta
ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade
após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up e da Oferta do Segmento Private Lock-up se
comprometeram, durante o período de 40 e 50 dias, conforme o caso, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia
de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up e da Oferta do Segmento Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar
de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de Varejo e do Segmento Private aplicável e
tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo e do Segmento Private Lock-up
serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou
indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas.

94

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, serão de aproximadamente
R$752.339.523,65, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para a compra
de máquinas e equipamentos para sua frota.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária Base:

Destinação
Compra de Máquinas e Equipamentos ..........................
Total ...............................................................................
(1)
(2)
(3)

Valor Estimado
Líquido(1)(2) (3)
(em R$)
752.339.523,65
752.339.523,65

Percentual Estimado
dos Recursos
Líquidos
100%
100%

Com base no Preço por Ação.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de
mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a
destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à
sua estimativa, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a
ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos
adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a
contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o valor dos recursos
líquidos a serem captados na Oferta Primária em R$50.741.355,00.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade do Acionista Vendedor. Portanto, os recursos provenientes
da Oferta Secundária serão integralmente destinados ao Acionista Vendedor.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária na situação
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 96 deste Prospecto.

95

CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido da Companhia em 31 de março de
2021, indicando: (i) a situação real em 31 de março de 2021; (ii) a posição ajustada considerando
(a) emissão de debêntures da Companhia, com liquidações em 07 de maio de 2021, 11 de junho de
2021, 29 de junho de 2021 e 01 de julho de 2021, no valor total de R$210,0 milhões, dos quais
R$40,0 milhões foram utilizados, obrigatoriamente conforme consta da escritura de emissão, para
amortização de dívidas pré-existentes, com efeito líquido no endividamento, portanto, de R$170,0
milhões (“Debêntures”); (b) aumento de capital no valor de R$0,9 milhão, com emissão de 1.806.745
novas ações ordinárias pela Companhia (“Aumento de Capital), deliberado em assembleia geral de
acionistas da Companhia realizada em 02 de julho de 2021 (“AGE”); (c) a declaração de dividendos
deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 10 de maio de 2021, no valor
total de R$20,4 milhões (“Dividendos”); e (d) a posição ajustada considerando o recebimento dos
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, estimados em aproximadamente R$752,3
milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta, com base no Preço por Ação.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das nossas
demonstrações contábeis consolidadas, contidas nas suas Informações Financeiras Trimestrais – ITR,
referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2021. Os investidores devem ler a
tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia.

Empréstimos e financiamentos circulante ..............................
Empréstimos e financiamentos não circulante .......................
Total do Patrimônio Líquido ................................................
Capitalização Total(2) ............................................................
(1)

(2)

Em 31 de março de 2021
Ajustado
Pós-Oferta(1)
Real
(em milhares de R$)
(em milhares de R$)
78.358
38.358
323.020
533.020
142.160
874.975
1.446.353
543.538

Ajustado para refletir: (a) as Debêntures; (b) o Aumento de Capital; (c) os Dividendos; e (d) o recebimento de recursos líquidos da Oferta
Primária, estimados em R$752,3 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
calculado com base no Preço por Ação.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e financiamento por arrendamento (circulante e não circulante)
e o total do patrimônio líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria em um aumento ou redução
do valor do patrimônio líquido e da capitalização total da Companhia em R$50,7 milhões, após a
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a ajustes
decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da oferta
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da Oferta Secundária, visto que tais
recursos reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa capitalização não
será afetada pela Oferta Secundária.
Excetuando-se o descrito acima, não houve mudanças relevantes na capitalização total da
Companhia desde 31 de março de 2021.

96

DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores no âmbito da Oferta
e o valor patrimonial contábil por ação da Companhia imediatamente após a Oferta.
Em 31 de março de 2021, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$142.160 mil e o
valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$123,91. Os referidos valores
patrimoniais por ação ordinária representam o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido
pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 31 de março de 2021. Em 07 de maio de
2021, os acionistas aprovaram um aumento de capital da Companhia, mediante exercício de bônus
de subscrição emitido pela Companhia em 04 de fevereiro de 2021, pelo valor total de R$35,25 (trinta
e cinco reais e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 35.245 novas ações ordinárias pela
Companhia (“Exercício Bônus de Subscrição”). Em 10 de maio de 2021, os acionistas aprovaram os
Dividendos, no valor total de R$20,4 milhões. Em 02 de julho de 2021, os acionistas da Companhia,
reunidos na AGE, aprovaram (i) o desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia
na proporção de 240:1, sem alteração no valor do capital social da Companhia (“Desdobramento”);
(ii) o Aumento de Capital, no valor de R$0,9 milhão, com emissão de 1.806.745 novas ações
ordinárias pela Companhia. O valor patrimonial por ações de sua emissão em 31 de março de 2021,
ajustado para dar efeito aos Dividendos, ao Aumento de Capital e ao Desdobramento, seria de
R$0,43.
Considerando: (i) a emissão das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação
e após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o
patrimônio líquido da Companhia seria de R$874.975 mil, representando um valor patrimonial de
R$2,58 por ação ordinária de emissão da Companhia, considerando o Aumento de Capital e o
Desdobramento. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação
ordinária de R$2,15 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio
líquido por ação ordinária de R$12,39 para os novos investidores que subscreverem/adquirirem
Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos
investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja
a Seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 48 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 31 de março de 2021, considerando os impactos da realização da Oferta Primária:
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) .........................................................................................
Valor Patrimonial Contábil por Ação ordinária em 31 de março de 2021 ....
Valor Patrimonial Contábil por Ação ordinária em 31 de março de 2021
ajustado para refletir eventos posteriores a 31 de março de 2021(2) ........
Valor Patrimonial Contábil por Ação em 31 de março de 2021 ajustado
para refletir eventos posteriores a 31 de março de 2021 e a Oferta(1)(2) ...
Aumento do Valor Contábil Patrimonial Líquido por Ação Atribuído aos
Atuais Acionistas(2) ...................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos
investidores(2)(3) .........................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores(2)(4) ................................
(1)
(2)

(3)

(4)

14,97
123,91
0,43
2,58
2,15
12,39
82,8%

Calculado com base no ponto médio da Faixa Indicativa.
Em 07 de maio de 2021, os acionistas aprovaram um aumento de capital da Companhia correspondente ao Exercício Bônus de Subscrição.
Em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 10 de maio de 2021, foi aprovada a declaração dos Dividendos. Em
assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 02 de julho de 2021, foram aprovados o Aumento de Capital e o
Desdobramento. Os valores aqui indicados foram ajustados para dar efeito a tais operações.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente
após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço por Ação.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 43 deste Prospecto.
Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, acarretaria um acréscimo (redução), após a
conclusão da Oferta Primária: (i) no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia em
R$50,7 milhões; (ii) no valor do patrimônio líquido contábil por ação em R$0,15; (iii) na diluição (no
aumento) do valor patrimonial contábil por ação aos investidores desta Oferta em R$0,85 por Ação,
assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Primária, após deduzidas as comissões
e as despesas estimadas relativas à Oferta Primária. O valor do patrimônio líquido contábil da
Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do
Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas
após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues ao Acionista Vendedor.
Plano de Outorga de Ações
A Companhia teve um plano de opção de compra de ações aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 02 de julho de 2021, nos termos do artigo 168, §3º, da Lei das
Sociedades por Ações (“Plano”), que estabelece as condições gerais de outorga de opções de
compra de ações. O Plano prevê que as opções outorgadas não poderão ultrapassar o limite máximo
de 4,0% das ações do capital subscrito e integralizado, bem como que estas poderão ser outorgadas
a participantes que venham a ser indicados a critério exclusivo do Conselho de Administração.
Entretanto, o Plano delegou ao Conselho de Administração a competência para delimitar todos os
termos e condições nos quais as opções serão outorgadas e as ações de incentivo serão concedidas.
Será no âmbito dos programas aprovados pelo Conselho de Administração que serão estabelecidos,
tais como a quantidade efetiva de ações (observado o limite total do Plano) e os critérios para
definição valor das opções e ações de incentivo outorgadas. Até a data deste Prospecto, não houve
a aprovação de qualquer programa atrelado ao Plano pelo Conselho de Administração.
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O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da
Companhia em 31 de março de 2021 e considerando (i) o efeito da colocação das Ações da Oferta
Primária (exceto pelas Ações Adicionais e pelas Ações Suplementares), pelo Preço por Ação de
R$14,97, que é o ponto médio da faixa indicativa de preço constante da capa deste Prospecto
Preliminar, e após a dedução das comissões e despesas devidas no âmbito da Oferta, e (ii) a outorga
e exercício de todas as opções previstas no plano de remuneração baseado em ações vigente da
Companhia, equivalente a até 4,00% do capital social da Companhia, considerando um preço
hipotético de exercício de R$0,00 por opção (cenário em que se perceberia o percentual máximo
de diluição):
Em R$, exceto
quantidades e %
Preço por Ação(1) .......................................................................................................
Preço de exercício das Opções(1)(2) ...........................................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 31 de março de 2021 ...................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 31 de março de 2021 ajustado para refletir
eventos posteriores a 31 de março de 2021(2) ........................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 31 de março de 2021 ajustado para refletir
a Oferta e a outorga e exercício da totalidade das opções que poderão ser
outorgadas pela Companhia(2)(3) .............................................................................
Aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os atuais acionistas,
considerando a Oferta e a outorga e exercício da totalidade das opções que
poderão ser outorgadas pela Companhia(2)(4)(5) ......................................................
Diminuição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores,
considerando a Oferta e a outorga e exercício da totalidade das opções que
poderão ser outorgadas pela Companhia(4) ............................................................
Percentual de aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta
e exercício da totalidade das opções que poderão ser outorgadas pela
Companhia(4) ..........................................................................................................
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

14,97
0,0
123,91
0,43

2,48

2,05

12,49
83,4%

Considera o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.
Em 07 de maio de 2021, os acionistas aprovaram um aumento de capital da Companhia correspondente ao Exercício Bônus de Subscrição.
Em assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 10 de maio de 2021, foi aprovada a declaração dos Dividendos. Em
assembleia geral de acionistas da Companhia realizada em 02 de julho de 2021, foram aprovados (i) o desdobramento de ações ordinárias
de emissão da Companhia na proporção de 240:1, sem alteração no valor do capital social da Companhia; e (ii) um aumento de capital no
valor de R$0,9 milhão, com emissão de 1.806.745 novas ações ordinárias pela Companhia. Os valores aqui indicados foram ajustados
para dar efeito a tais operações.
Para fins desta tabela, foi considerado um preço hipotético de exercício de R$0,00 por opção (cenário em que se perceberia o percentual
máximo de diluição).
Para os fins aqui previstos, o aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores representa a diferença entre o
valor patrimonial líquido por Ação imediatamente após a conclusão da Oferta e o Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto médio da
faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto a ser pago pelos acionistas e investidores no âmbito da Oferta.
O cálculo do percentual do aumento imediato no valor patrimonial por Ação resultante da Oferta para novos investidores é obtido por meio
da divisão do valor patrimonial por Ação resultante da Oferta para novos investidores pelo Preço por Ação de R$14,97, que é o ponto
médio da faixa de preço das Ações indicada na capa deste Prospecto.

Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou o seguinte aumento de capital:

a. Data de
deliberação
17/03/2020

b. Órgão que
deliberou o
aumento
5ª ACS e
Instrumento de
Transformação
em S.A. da
Armac Locação,
Logística e
Serviços Ltda.

c. Data
emissão

d. Valor
total do
aumento
(Reais)

e. Quantidade
de Ações
Ordinárias
emitidas
(Unidades)

e. Quantidade
de Ações
Preferenciais
emitidas
(Unidades)

17/03/2020

474.938,00

474.938

0

g. Forma de integralização ...........................
h. Critério para determinação do preço
de emissão .....................................................

Aporte de capital em moeda corrente nacional
Valor Patrimonial
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f. Preço de
emissão

i. indicação
se a
subscrição
foi particular
ou pública

j. percentual que o
aumento representa em
relação ao capital social
imediatamente anterior
ao aumento de capital

1,00

Particular

206,49478261%

a. Data de
deliberação
08/06/2020

b. Órgão que
deliberou o
aumento
Assembleia
Geral
Extraordinária

c. Data
emissão

d. Valor total
do aumento
(Reais)

e. Quantidade
de Ações
Ordinárias
emitidas
(Unidades)

08/06/2020

75.500.000,00

266.101

g. Forma de integralização ...........................
h. Critério para determinação do preço
de emissão.....................................................

a. Data de
deliberação
04/02/2021

b. Órgão que
deliberou o
aumento
Assembleia
Geral
Extraordinária

a. Data de
deliberação
07/05/2021

Assembleia
Geral
Extraordinária

b. Órgão que
deliberou o
aumento
Assembleia
Geral
Extraordinária

75.500.000,00

Particular

10710,1614472%

Calculado de acordo com o disposto no Art. 170, §1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.

c. Data
emissão

d. Valor total
do aumento
(Reais)

04/02/2021

50.404.900,54

176.226

0

f. Preço de
emissão

i. indicação se
a subscrição
foi particular
ou pública

j. percentual que o
aumento
representa em
relação ao capital
social
imediatamente
anterior ao
aumento de capital

R$286,02

Particular

66,14387711%

Aporte de capital em moeda corrente nacional
Calculado de acordo com o disposto no Art. 170, §1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.

c. Data
emissão

d. Valor
total do
aumento
(Reais)

e. Quantidade
de Ações
Ordinárias
emitidas
(Unidades)

e. Quantidade
de Ações
Preferenciais
emitidas
(Unidades)

07/05/2021

R$35,25

35.245

0

c. Data
emissão
02/07/2021

f. Preço de
emissão

i. indicação
se a
subscrição
foi particular
ou pública

j. percentual que o
aumento representa
em relação ao
capital social
imediatamente
anterior ao aumento
de capital

Aporte de capital em moeda corrente nacional

e. Quantidade
de Ações
Preferenciais
emitidas
(Unidades)

g. Forma de integralização ..........................
h. Critério para determinação do preço
de emissão....................................................

a. Data de
deliberação
02/07/2021

0

e. Quantidade
de Ações
Ordinárias
emitidas
(Unidades)

g. Forma de integralização ...........................
h. Critério para determinação do preço
de emissão ....................................................

b. Órgão que
deliberou o
aumento

e.
Quantidade
de Ações
Preferenciais
emitidas
(Unidades)

f. Preço de
emissão
R$1,00 (um
real) para cada
lote de 1.000
(mil) ações

i. indicação se
a subscrição
foi particular
ou pública

j. percentual que o
aumento representa
em relação ao
capital social
imediatamente
anterior ao
aumento de capital

Particular

3,07208883%

Aporte de capital em moeda corrente nacional
Calculado conforme condições descritas nos Bônus de Subscrição Série C emitido pela Companhia em
04/02/2021.

d. Valor total
do aumento
(Reais)
R$903.372,50

e. Quantidade
de Ações
Ordinárias
emitidas
(Unidades)
1.806.745

e. Quantidade
de Ações
Preferenciais
emitidas
(Unidades)
0

f. Preço
de
emissão
R$0,50

i. indicação
se a
subscrição
foi particular
ou pública
Particular

j. percentual que o
aumento representa em
relação ao capital social
imediatamente anterior ao
aumento de capital
0,71350873%

g. Forma de integralização ..........................

Aporte de capital em moeda corrente nacional

h. Critério para determinação do preço
de emissão ...................................................

Calculado de acordo com o disposto no Art. 170, §1º, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.

Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
Em 02 de julho de 2021, os acionistas da Companhia, reunidos na AGE, aprovaram o desdobramento
de ações ordinárias de emissão da Companhia na proporção de 240:1, sem alteração no valor do
capital social da Companhia. Exceto por este desdobramento, não foram realizados grupamentos ou
desdobramentos ou bonificações de ações pela Companhia nos últimos três exercícios sociais e no
exercício social corrente.
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ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
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Estatuto Social do
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
CNPJ/ME: 00.242.184/0001-04/ NIRE: 3530055136-2
(Companhia de Capital Autorizado)

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO
Artigo 1º. A ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (“Companhia”) é
uma sociedade por ações, regida pelo disposto no presente Estatuto Social e pelas
disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
Parágrafo Primeiro. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas,
incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho
Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da
B3.
Parágrafo Segundo. As disposições do Regulamento do Novo Mercado
prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos
direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto.
Artigo 2º. A Companhia terá sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo,
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702,
Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, podendo, por
deliberação da Diretoria e sem necessidade de alteração deste Estatuto Social, abrir,
transferir e encerrar filiais, agências e escritórios de representação em qualquer
localidade do território nacional.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades:
(a)

movimentação, carga e descarga de materiais;

(b)

locação de máquinas e veículos para carga, descarga e manipulação de

materiais,

tais

como

pás-carregadeiras,

empilhadeiras,

escavadeiras

hidráulicas e outros;
(c)

locação

de

máquinas,

equipamentos

e

veículos

pesados

para

terraplanagem, pavimentação, construção e para demolição;
(d)

locação de máquinas e implementos agrícolas, inclusive tratores de roda

ou roda ou esteira e outros;
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(e)

fornecimento de mão de obra em caráter temporário;

(f)

limpeza e manutenção de plantas industriais e logísticas;

(g)

transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de equipamentos;

(h)

prestação de serviços “auxiliares à construção civil”;

(i)

manutenção e reparação de tratores agrícolas;

(j)

manutenção

e

reparação

das

máquinas

e

equipamentos

de

terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
(k)

comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores;

(l)

compra e venda de máquinas e equipamentos para atividades agrícolas,

mineração e construção;
(m) intermediação na compra e venda de máquinas e equipamentos para
atividades agrícolas, mineração e construção;
(n)

participação no capital social de outras sociedades, como sócia ou

quotista, ou em joint ventures ou outras formas de associação;
(o)

desenvolvimento e manutenção de portais, provedores de conteúdo e

outros serviços de informação na internet; e
(p)

desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-

customizáveis.
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional, é de 127.513.246,29 (cento e vinte e sete milhões,
quinhentos e treze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos),
dividido em 285.609.145 (duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentas e nove mil,
cento e quarenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro. O

capital

social

da

Companhia

é

representado

exclusivamente por ações ordinárias, sendo que cada ação ordinária da
Companhia terá o direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais.
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Parágrafo Segundo. Por

deliberação

do

Conselho

de

Administração,

a

Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de
R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), sem a necessidade de alteração
deste

Estatuto

Social,

podendo

conversíveis em ações ordinárias

emitir

ações

ordinárias,

debêntures

e bônus de subscrição. O Conselho de

Administração deverá determinar as condições para emissão das ações,
incluindo preço e forma de integralização. A critério do Conselho de
Administração, poderá ser excluído o direito de preferência ou reduzido o prazo
para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis
em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante
(i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em oferta
pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital
autorizado.
Parágrafo Terceiro. A Companhia está proibida de emitir partes beneficiárias
ou ter partes beneficiárias em circulação.
Parágrafo Quarto. Todas as ações da Companhia são escriturais e mantidas em
conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com a qual a
Companhia mantém contrato de custódia em vigor, sem emissão de
certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do
serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os
limites máximos fixados pela CVM.
Parágrafo Quinto. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de
Administração, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e
posterior alienação ou cancelamento, sem diminuição do capital social,
observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Sexto. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de
Administração e de acordo com plano aprovado nos termos da legislação
aplicável, outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de
preferência para os acionistas, em favor dos beneficiários previstos nos planos
aprovados.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 6º. Os

acionistas

reunir-se-ão

em

Assembleia

Geral

da

Companhia

(“Assembleia Geral”) ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o
encerramento do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes na Lei
das S.A. e extraordinariamente sempre que houver necessidade.
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Parágrafo Único. As Assembleias Gerais serão presididas por qualquer membro
do Conselho de Administração ou, na ausência destes, por aquele escolhido
entre os presentes, acionista ou não e secretariadas por um representante
escolhido pelo Presidente da Assembleia dentre os presentes à reunião.
Artigo 7º. As Assembleias Gerais serão convocadas e instaladas na forma da Lei das
S.A.
Parágrafo Único. Para facilitar os trabalhos, é recomendável que os acionistas,
representantes legais e/ou os procuradores constituídos, para que possam
comparecer às assembleias gerais, apresentem os respectivos documentos de
representação e de comprovação de titularidade das ações de emissão da
Companhia, em até 48 (quarenta e oito horas) antes da assembleia geral
Artigo 8º. A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, inclusive
do direito de voto, do acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta
pela Lei das S.A., ou por este Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro. Caberá à Assembleia Geral que aprovar a suspensão dos
direitos políticos do acionista estabelecer, além de outros aspectos, o alcance
da suspensão, sendo vedada a suspensão dos direitos de fiscalização e de
pedido de informações assegurados em lei.
Parágrafo Segundo. A suspensão de direitos cessará logo que regularizada a
obrigação que tenha dado causa à referida suspensão.
Parágrafo Terceiro. O pedido de convocação da Assembleia Geral para a
suspensão de direitos de acionista deverá indicar a obrigação descumprida e
a identificação do acionista inadimplente.
Artigo 9º. As deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as hipóteses
especiais previstas na Lei Aplicável, serão tomadas por maioria absoluta de voto,
não se computando os votos em branco.
Parágrafo Único. As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a
transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto no parágrafo 1º
do artigo 130 da Lei das S.A.
Artigo 10. Além das competências previstas na Lei das S.A., na regulamentação
aplicável e no presente Estatuto Social, estarão sujeitas à deliberação em
Assembleias Gerais da Companhia as seguintes matérias:
(a) quaisquer alterações ao Estatuto Social da Companhia;
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(b) aumento ou redução do capital da Companhia, com ou sem a emissão de novas
ações, exceto pelo disposto no Parágrafo 2º, Artigo 5º acima, bem como
aprovação da avaliação de bens com que qualquer acionista concorrer para
formação do capital social da Companhia;
(c) exceto pelo disposto no Parágrafo 2º, Artigo 5º acima, emissão de novas ações,
bônus de subscrição ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações,
a criação de novas classes ou espécies de ações e a alteração nas
características, direitos, preferências, vantagens e condições de resgate ou
amortização das ações existentes;
(d) o resgate ou amortização de ações pela Companhia, os termos e condições da
respectiva operação;
(e) transformação da Companhia em outro tipo societário;
(f) qualquer operação de fusão, cisão ou incorporação, inclusive de ações, ou
outra operação com efeitos similares envolvendo a Companhia ou a absorção
do acervo resultante de qualquer sociedade pela Companhia;
(g) participação em grupo de sociedades, a dissolução, liquidação e extinção da
Companhia, a eleição dos liquidantes, o julgamento de suas contas e a
cessação do estado de liquidação da Companhia ou de qualquer Controlada da
Companhia;
(h) autorização

aos

administradores

para

confessar

falência

ou

requerer

recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia;
(i) fixação do limite de remuneração anual global dos administradores da
Companhia e a adoção, estabelecimento, alteração ou modificação de qualquer
plano de opção de compra de ações de emissão da Companhia que importe em
diluição da participação dos acionistas; e
(j) aprovação de processo de abertura e fechamento de capital da Companhia.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Seção I – Normas Gerais
Artigo 11. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, com os poderes conferidos pela Lei Aplicável e de acordo com este
Estatuto Social.
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Parágrafo Primeiro. Os membros do Conselho de Administração, os Diretores
da Companhia e os membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante
assinatura do respectivo termo de posse e estarão sujeitos aos requisitos,
impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos na Lei das
Sociedades por Ações. O respectivo termo de posse deve contemplar sua
sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 45 deste Estatuto Social
sendo dispensada qualquer garantia de gestão.
Parágrafo Segundo. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e
de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa
Artigo 12. A Companhia poderá instituir comitês auxiliares, de caráter consultivo,
os quais terão o propósito de assessorar o Conselho de Administração, assegurando
objetividade, consistência e qualidade ao processo decisório, analisando com
profundidade as matérias de sua especialidade (“Comitês de Assessoramento”),
conforme deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 13. A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da
remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de
Administração deliberar sobre a sua distribuição entre seus membros e a Diretoria.
Seção II – Conselho de Administração
Artigo 14. O

conselho

de

administração

da

Companhia

(“Conselho

de

Administração”) será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove)
membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro. 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

conselheiro(s)

considerado(s)

eleito(s)

Conselheiro(s)

mediante

faculdade

Independente(s),

prevista

pelo

artigo

o(s)
141,

parágrafos 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista controlador
Parágrafo Segundo. Quando, em decorrência da observância do percentual
referido no parágrafo acima, resultar número fracionário de Conselheiros,
proceder-se-á ao arredondamento, para o número inteiro imediatamente
superior nos termos do Regulamento do Novo Mercado
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Parágrafo Terceiro.

Os membros do Conselho de Administração poderão ser

destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em
exercício nos respectivos cargos e no exercício de suas funções, até a
investidura de seus sucessores, exceto se de outra forma for deliberado pela
Assembleia Geral.
Parágrafo Quarto.

Os membros do Conselho de Administração devem ter

reputação ilibada, não podendo ser eleitos, salvo mediante dispensa expressa
da Assembleia Geral que os elegerem, aqueles que: (i) ocuparem cargos em
sociedades consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) possuírem ou
representarem interesses conflitantes com a Companhia. Não poderá ser
exercido o direito de voto pelos membros do Conselho de Administração caso
se configurem, posteriormente, os fatores de impedimento indicados neste
parágrafo.
Parágrafo Quinto. O Presidente e o Vice Presidente do Conselho de
Administração serão eleitos pela maioria dos votos dos conselheiros eleitos. No
caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de
Administração, as funções do Presidente serão exercidas pelo Vice Presidente
e, na ausência de ambos, por outro membro do Conselho de Administração
indicado pelo Presidente ou, na ausência de tal indicação, por Conselheiro
escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de
Administração.
Parágrafo Sexto.

Em caso de vacância permanente de qualquer cargo do

Conselho de Administração, os membros remanescentes do próprio Conselho
de Administração deverão, por maioria de votos, nomear o novo membro do
Conselho de Administração, que exercerá o cargo até a próxima Assembleia
Geral da Companhia.
Artigo 15. O Conselho de Administração reunir-se-á trimestralmente, de acordo
com calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração, ou,
extraordinariamente, sempre que sempre que necessário.
Parágrafo Primeiro.

Independentemente das formalidades previstas neste

artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os
Conselheiros.
Parágrafo Segundo.

As reuniões do Conselho de Administração serão

realizadas na sede da Companhia ou em outro local definido de comum acordo
entre os membros do Conselho de Administração, facultada a participação por
meio de vídeo ou teleconferência.
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Parágrafo Terceiro. Os votos proferidos através de videoconferência ou
teleconferência deverão ser enviados por escrito a todos os membros do
Conselho de Administração no prazo de 5 (cinco) dias da data da respectiva
Reunião do Conselho de Administração.
Parágrafo Quarto. As Reuniões do Conselho de Administração serão instaladas
em primeira convocação com a presença de, pelo menos, a maioria de seus
membros, e, em segunda convocação, por qualquer número, e presididas pelo
Presidente do Conselho de Administração da Companhia ou, no seu
impedimento ou ausência, por qualquer outro membro do Conselho de
Administração, desde que eleito pela maioria dos presentes. Ao Presidente da
Reunião do Conselho de Administração caberá a escolha do secretário da
reunião.
Parágrafo Quinto.

Em caso de ausência ou impedimento temporário de

qualquer membro do Conselho de Administração, exceto em caso de
impedimento decorrente de eventual conflito de interesses pelo respectivo
membro, o conselheiro temporariamente impedido ou ausente poderá outorgar
procuração para outro conselheiro, cabendo ao conselheiro substituto, além do
próprio voto, o voto do substituído.
Parágrafo Sexto.

No caso do impedimento temporário de um determinado

membro do Conselho de Administração que se estenda, e supere 90 (noventa)
dias contados da data de comunicação do impedimento temporário, tal
membro do Conselho de Administração deverá ser destituído do cargo e
substituído.
Parágrafo Sétimo.

O Conselho de Administração poderá admitir outros

participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as
deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a
estes, entretanto, o direito de voto
Artigo 16. As Reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas pelo
Presidente do Conselho de Administração, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias, mediante e-mail ou carta com aviso de recebimento, com a apresentação da
pauta dos assuntos a serem tratados, sendo expressamente proibida a inclusão de
itens genéricos, como, por exemplo, “assuntos gerais de interesse da Companhia”,
e documentos pertinentes, os quais deverão ser imediatamente disponibilizados aos
membros do Conselho de Administração, observadas todas as demais formalidades
previstas em Lei Aplicável e neste Estatuto Social. Além disso, nenhuma deliberação
poderá ser discutida tampouco aprovada sobre qualquer matéria que não esteja
expressamente incluída na ordem do dia de acordo com o aviso de convocação, salvo
se de outra forma aprovado por decisão unânime na reunião do Conselho de

112

Administração. Caso o Presidente do Conselho de Administração não venha a
convocar a Reunião do Conselho de Administração em até 10 (dez) dias contados do
recebimento

de

solicitação

por

qualquer

outro

membro

do

Conselho

de

Administração para convocação de Reunião do Conselho de Administração, qualquer
outro membro do Conselho de Administração poderá convocar a respectiva reunião,
desde que respeitado os procedimentos previstos neste Artigo 16.
Parágrafo Único.

As reuniões serão consideradas validamente instaladas

independentemente de convocação quando estiverem presentes todos os
membros do Conselho de Administração.
Artigo 17. A reunião do Conselho de Administração considerar-se-á validamente
instalada com a presença de, pelo menos, a maioria de seus membros, e, em
segunda convocação, por qualquer número.
Artigo 18. Cada Conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações das
Reuniões do Conselho de Administração. As deliberações do Conselho de
Administração, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em Lei Aplicável, serão
tomadas por membros do Conselho de Administração representando a maioria dos
membros do Conselho de Administração eleitos.
Artigo 19. As deliberações acerca das matérias indicadas abaixo deverão ser de
competência do Conselho de Administração:
(a) eleição e destituição dos Diretores da Companhia e fixação de suas atribuições,
observado o Estatuto Social;
(b) aprovar a criação de comitês técnicos ou consultivos;
(c) aprovação do Plano de Negócios, que poderá ser anual ou semestral, e do
Orçamento, que poderá ser anual ou semestral, bem como quaisquer
modificações relevantes;
(d) a emissão, colocação, preço e condições de integralização de ações,
debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, nos limites
do capital autorizado, conforme disposto no parágrafo 2º do Artigo 5º deste
Estatuto Social, inclusive, sem limitação, para fazer frente ao exercício de
opção de compra ou subscrição de ações nos termos deste Estatuto Social;
(e) deliberação, nos termos da competência atribuída pelo artigo 59 da Lei das
S.A., sobre a emissão de debêntures simples, conversíveis (em caso de
obtenção do registro de companhia aberta da Companhia) ou não conversíveis
em ações, o modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem
emitidas, sua remuneração, condições de pagamento dos juros, participação
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nos lucros e prêmio de reembolso das debêntures, se houver;
(f) a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento
ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda, recolocação no
mercado ou cancelamento, observadas as normas e disposições legais
aplicáveis;
(g) declaração de dividendos intermediários e intercalares, bem como juros sobre
o capital próprio, nos termos da Lei das S.A. e demais leis aplicáveis;
(h) disposição a respeito da ordem de seus trabalhos e sobre as normas
regimentais de seu funcionamento, observadas as disposições deste Estatuto
Social;
(i) distribuição entre os Conselheiros e Diretores, individualmente, a parcela da
remuneração anual global dos administradores fixada pela Assembleia Geral;
(j) manifestação favorável ou contrária a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias
da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá
abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos
acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a
liquidez das ações; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações
sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo
ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de
Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas
regras aplicáveis
(k) aquisição, cessão, transferência ou alienação de, bem como a constituição de
qualquer ônus sobre qualquer participação societária (incluindo a criação ou
constituição de qualquer joint venture (associação), sociedade, parceria
relevante ou negócio similar, ou efetivação de um investimento de capital em
outro negócio), que não estejam previstas no Plano de Negócios em vigor;
(l) a constituição de qualquer Ônus sobre quaisquer ativos da Companha ou de
qualquer uma das Controladas, exceto pela constituição de Ônus sobre
quaisquer ativos cujo valor, individualmente considerado, seja superior ao
valor

de

alçada

definido

pelo

Conselho

de

Administração,

conforme

estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo 19 (“Valor de Alçada”);
(m) aprovação

e/ou

modificação

da
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política

de

transações

com

partes

relacionadas da Companhia, bem como a celebração de quaisquer contratos,
sua alteração ou rescisão, ou, ainda, a realização de quaisquer operações pela
Companhia e/ou suas Controladas com Partes Relacionadas da Companhia ou
de suas Controladas;
(n) a criação e extinção de subsidiárias e controladas e a participação da
Companhia no capital de outras sociedades, no País e no exterior, ressalvado
entretanto que a criação de filiais da Companhia será de competência da
Diretoria, nos termos do Artigo 2º deste Estatuto Social;
(o) contratação e celebração pela Companhia e/ou suas Controladas de contratos
de abertura de linha de crédito e quaisquer outros tipos de financiamento,
incluindo, sem limitação, por meio de emissão de valores mobiliários, bem
como a outorga ou criação das respectivas garantias, sempre quando envolver
operações cujo valor individual, seja superior ao Valor de Alçada definido pelo
Conselho de

Administração,

não sendo necessária

a

aprovação

para

aditamentos destes contratos e instrumentos, desde que não importem em
majoração do valor contratado além do limite aprovado pelo Conselho de
Administração para a operação ou do Valor de Alçada;
(p) celebração pela Companhia e/ou suas Controladas de operações envolvendo
derivativos cujo valor, individualmente considerado, seja superior ao Valor de
Alçada definido pelo Conselho de Administração;
(q) contratação

ou

destituição

do

auditor

independente

que

auditará

as

demonstrações financeiras da Companhia e das Controladas;
(r) aprovação de quaisquer investimentos de CAPEX, que não estejam previstas
no Plano de Negócios em vigor, cujo valor, considerando o montante agregado
investido, seja superior ao Valor de Alçada definido pelo Conselho de
Administração;
(s) emissão ou cancelamento de programas de opção de compra de ações e outros
programas de remuneração baseada em ações, no âmbito de qualquer plano
de opções de compra de ações de emissão da Companhia e/ou suas
Controladas, inclusive em casos em que importem na diluição da participação
dos

acionistas,

devidamente

aprovados

pela

Assembleia

Geral,

ou

instrumentos similares também aprovados pela Assembleia Geral;
(t) aprovação e alteração na política de remuneração variável oferecida aos
administradores, empregados e colaboradores da Companhia e/ou suas
Controladas, incluindo distribuição de lucros e/ou ações da Companhia, bônus,
programa de incentivo à remuneração ou qualquer outra forma de benefício
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que envolva direitos relacionados ao recebimento de lucros e/ou ações de
emissão da Companhia e/ou suas Controladas;
(u) exoneração de terceiros quanto ao cumprimento de obrigações com a
Companhia ou com qualquer das Controladas (que deverá se dar sempre no
melhor interesse da Companhia), e celebração de transações para prevenir ou
encerrar litígios cujo valor, individualmente considerado, seja superior ao Valor
de Alçada definido pelo Conselho de Administração;
(v) alteração da Política de Investimentos Financeiros; e
(w) decisão quanto ao voto da Companhia em qualquer assembleia geral ou
reunião de sócios de suas Controladas, conforme aplicável, desde que
relacionadas e dentro das limitações das matérias previstas neste Artigo 19 ou
no Artigo 10 deste Estatuto Social.
Parágrafo primeiro: Para fins do disposto neste Artigo 19, o Valor de Alçada será
definido pelo Conselho de Administração anualmente, e irá considerar o estabelecido
no Plano de Negócios.
Parágrafo segundo: A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em
períodos inferiores, e declarar, por deliberação do Conselho de Administração:
a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado
em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;
b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 06 (seis) meses, ou juros
sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde
que o total de dividendo pago em cada semestre do exercício social não exceda ao
montante das reservas de capital; e
c)

o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta

de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver.
Seção III – Diretoria
Artigo 20. A diretoria da Companhia (“Diretoria”) será composta por, no mínimo, 2
(dois) e, no máximo, 7 (sete) membros (“Diretores”), com mandato unificado de 2
(dois) anos, permitida a cumulação de funções e a reeleição, sendo (i) 1 (um) Diretor
Presidente, (ii) 1 (um) Diretor Operacional, (iii) 1 (um) Diretor Financeiro, (iv) 1
(um) Diretor de Relações com Investidores e (v) os demais, se houver, sem
designação específica, desempenhando as funções a eles atribuídas pelo Conselho
de Administração no ato de sua eleição.
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Parágrafo único: Caso a Diretoria venha a ser composta por 02 (dois)
membros, seus membros necessariamente acumularão as funções indicadas
nos itens (i) a (iv) do caput deste Artigo 20, conforme determinado pelo
Conselho de Administração no ato de sua eleição.
Artigo 21. Aos Diretores caberão as seguintes atribuições em relação à Companhia
e a qualquer Controlada da Companhia, além daquelas que vierem a ser atribuídas
pelo Conselho de Administração:
Parágrafo Primeiro. Diretor Presidente: (a) submeter à aprovação do Conselho
de Administração os planos de trabalho e Orçamento Anuais, Planos de
Negócios e novos programas de expansão da Companhia e/ou suas
Controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados; (b) formular
as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia e/ou suas Controladas,
bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da
Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos
demais Diretores; (c) exercer a supervisão de todas as atividades da
Companhia e/ou suas Controladas, imprimindo-lhes a orientação mais
adequada aos objetos sociais, incluindo decisões comerciais relacionadas ao
sabor dos produtos, desde que dentro dos parâmetros do Orçamento Anual e
do Plano de Negócios; (d) coordenar e superintender as atividades da
Diretoria; (e) orientar na tomada de decisões que envolvam riscos de natureza
financeira e gerenciamento de liquidez, incluindo, mas não se limitando
representar a Companhia e/ou suas Controladas, juntamente com outro
Diretor, em atos para a celebração ou modificação de contratos com bancos,
fornecedores e/ou clientes; (f) supervisionar operações entre a Companhia
e/ou qualquer uma de suas Controladas com Partes Relacionadas de qualquer
um dos acionistas, realizada dentro do curso normal dos negócios; (g) indicar
os

demais

Diretores

da

Companhia

para

eleição

pelo

Conselho

de

Administração, bem como delegar parte de suas atribuições ao Diretor
Financeiro ou aos demais Diretores da Companhia, conforme aplicável.
Parágrafo Segundo. Diretor Operacional: (a) desdobrar/detalhar o Plano de
Negócios e o Orçamento Anual em estratégias e processos operacionais a fim
de atingir os resultados esperados; (b)

dimensionar a equipe necessária

para a execução das atividades da Companhia, bem como liderar as iniciativas
de recrutamento, seleção e retenção de colaboradores; (c) controlar a
qualidade dos serviços prestados pela Companhia, bem como todos os
processos e recursos envolvidos; (d) controlar os processos e custos
administrativos, operacionais, logísticos e de manutenção de acordo com o
Orçamento Anual; (e) liderar a implantação de estratégias e processos de
novos negócios em conjunto com o Diretor Presidente; (f) participar da
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elaboração e do controle do Plano de Negócios e do Orçamento Anual; e (g)
reportar as atividades operacionais ao Diretor Presidente de acordo com a
rotina por ele estabelecida.
Parágrafo Terceiro. Diretor Financeiro: (a) coordenar, administrar, dirigir e
supervisionar as áreas contábil, financeira e tributária da Companhia, sendo
responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (b)
responsabilizar-se

pela

consolidação

do

orçamento;

(c)

coordenar,

administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores e
mercado de capitais; (d) representar a Companhia perante acionistas,
investidores, analistas de mercado, a Comissão de Valores Mobiliários, as
Bolsas de Valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos relacionados
às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior; e
(e) auxiliar o Diretor Presidente na supervisão, coordenação, direção e
administração das atividades e dos negócios da Companhia e em todas as
tarefas que este lhe consignar.
Parágrafo Quarto. Diretor de Relações com Investidores: planejar, coordenar,
organizar, supervisionar e dirigir as atividades de representação da Companhia
perante instituições financeiras e os órgãos de controle e demais instituições
que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos
investidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores em que
a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos
relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme
legislação aplicável, no Brasil e no exterior.
Artigo 22. Ocorrendo vacância na Diretoria, compete ao Diretor Presidente indicar,
dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções
do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do
cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se
realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria.
Artigo 23. A Companhia será representada:
(a) pela assinatura individual do Diretor Presidente ou do Diretor Operacional; ou
(b) pela assinatura de 1 (um) procurador cujos poderes tenham sido outorgados
conforme o Parágrafo Único deste Artigo.
Parágrafo Único. As procurações deverão ser outorgadas pela Companhia por
meio da assinatura individual do Diretor Presidente ou do Diretor Operacional,
conforme previsto, respectivamente, nos itens “(a)” e “(b)” deste Artigo 23.
As procurações deverão conter a especificação dos poderes outorgados e,
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exceto por procurações ad judicia, deverão ter prazo de validade máximo de 1
(um) ano.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 24. O Conselho Fiscal da Companhia não terá funcionamento permanente e
poderá ser instalado conforme disposto na Lei das S.A., sendo que, em caso de
instalação, será composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes,
acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O
Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em
conformidade com a legislação em vigor.
Parágrafo Primeiro. Os membros do Conselho Fiscal elegerão seu Presidente,
ao qual caberá a coordenação dos trabalhos do Conselho Fiscal durante suas
reuniões, na primeira reunião do Conselho Fiscal a ser realizada após a sua
instalação.
Parágrafo Segundo. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em
suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente.
Parágrafo Terceiro. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho
Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a
Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o
cargo vago.
Parágrafo Quarto. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos
da Lei das S.A., sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente,
as demonstrações financeiras.
Parágrafo Quinto. Independentemente de quaisquer formalidades, será
considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade
dos membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo Sexto. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos,
presente a maioria dos seus membros.
Parágrafo Sétimo. As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas na sede da
Companhia ou em outro local definido de comum acordo entre os membros do
Conselho Fiscal, facultada a participação por meio de vídeo ou teleconferência.
Os votos proferidos através de videoconferência ou teleconferência deverão
ser enviados por escrito a todos os membros do Conselho Fiscal no prazo de 5
(cinco) dias da data da respectiva reunião.
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CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Artigo 25. O exercício social da Companhia deverá coincidir com o ano civil,
iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Na
ocasião do encerramento do exercício social, a Companhia deverá preparar o balanço
patrimonial e demonstrações financeiras exigidas pela Lei Aplicável.
Parágrafo Primeiro. Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e
os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório
previsto no parágrafo 4º do Artigo 26 abaixo.
Parágrafo Segundo. O balanço e as demonstrações financeiras da Companhia
deverão ser auditados por auditores independentes registrados perante a CVM.
Artigo 26. Do

resultado

do

exercício

serão

deduzidos,

antes

de

qualquer

participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre
a renda e contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo Primeiro. Do saldo remanescente do lucro líquido a Assembleia
Geral poderá atribuir aos Administradores uma participação no resultado de
acordo

com

a

política

de

remuneração

aprovada

pelo

Conselho

de

Administração. Em qualquer caso, é condição para pagamento de tal
participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no
parágrafo 2º deste Artigo.
Parágrafo Segundo. O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
(a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação,
na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento)
do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido
do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo
182 da Lei das S.A., exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não
será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a
reserva legal;
(b) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo
obrigatório aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 4º deste
Artigo e no artigo 202 da Lei das S.A.;
(c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser
destinada à formação de reserva para contingências nos termos do artigo
195 da Lei das S.A.;
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(d) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida
com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do
artigo 196 da Lei das S.A.;
(e) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral,
observadas as prescrições legais.
Parágrafo Terceiro. A Companhia manterá a reserva de lucros estatutária
denominada “Reserva de Investimentos”, que terá por finalidade o reforço de
caixa para condução dos negócios da Companhia, bem como possibilitar o
crescimento orgânico da Companhia, e que será constituída por até 100% (cem
por cento) do saldo remanescente do lucro líquido, após as deduções e
destinações legais e estatutárias, especialmente, aquelas estabelecidas no
parágrafo 1º acima, salvo se de outra forma deliberado pelos acionistas,
reunidos em Assembleia Geral, conforme aplicável. O limite máximo para a
constituição da Reserva de Investimentos será o montante correspondente ao
valor do capital social da Companhia subtraído dos saldos das demais reservas
de lucros da Companhia, nos termos do artigo 199 da Lei das S.A., sendo que,
atingido esse limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do
excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição
de dividendos.
Parágrafo Quarto. Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um
dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
do exercício, diminuídos ou acrescidos os seguintes valores: (i) importância
destinada à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à
formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas
formadas em exercícios anteriores, (iii) importância decorrente da reversão da
reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do
artigo 202, inciso II da Lei das S.A. O valor do dividendo obrigatório poderá
ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da Lei das S.A.
Parágrafo Quinto. O dividendo previsto no parágrafo 4º deste Artigo 26 não
será obrigatório no exercício social em que o Conselho de Administração
informar à Assembleia Geral Ordinária ser o pagamento desse dividendo
incompatível com a situação financeira da Companhia.
CAPÍTULO VII
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 27. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos
previstos em Lei Aplicável e neste Estatuto Social. Nesta hipótese, caberá à
Assembleia Geral indicar o liquidante, nos termos deste Estatuto Social.

121

CAPÍTULO VIII
ACORDO DE ACIONISTAS
Artigo 28. A Companhia deverá observar os termos e condições dispostos em
acordos de acionistas eventualmente celebrados entre os acionistas da Companhia,
arquivado(s) na sede da Companhia, nos termos do artigo 118 da Lei das S.A. O
presidente da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Administração não
deverá considerar votos em desacordo com o quanto disposto em tais acordos de
acionistas, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à
transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à
subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que
estiver previsto e regulado em acordo de acionistas.
Parágrafo Único. A Companhia deverá providenciar e completar, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar do pedido feito pelo acionista, o arquivamento
de acordos de acionistas na sede da Companhia, bem como a averbação
de suas obrigações ou ônus nos livros de registros da Companhia.

CAPÍTULO IX
TERMOS DEFINIDOS
Artigo 29. Além dos demais termos definidos neste Estatuto Social, os termos
abaixo indicados, quando utilizados com iniciais em letras maiúsculas, tanto no
singular quanto no plural, terão os seguintes significados:
“Autoridade Governamental” significa todo e qualquer governo, agência,
departamento, secretaria, tribunal ou outro órgão de atuação do governo
brasileiro ou de governos estrangeiros, quer seja federal, estadual ou
municipal, vinculados, direta ou indiretamente, aos poderes judiciário,
legislativo e executivo, câmara ou tribunal arbitral, agências autorreguladoras,
ministério público ou outras autoridades não-governamentais.
“Brasil” significa a República Federativa do Brasil.
“CAPEX” significa investimento em bens de capital, inclusive em bens móveis,
imóveis e intangíveis.
“Controle”, quando utilizado em relação a uma Pessoa, significa, (a) a
titularidade (direta ou indireta) de direitos de sócio, acionista ou quotista,
detidos individualmente ou em conjunto com um grupo de Pessoas vinculadas
por acordo de voto (ou vínculo de qualquer natureza), que assegurem, direta
ou indiretamente, a maioria dos votos nas reuniões de sócios ou órgão

122

deliberativo similar de uma determinada Pessoa; e (b) o poder de eleger a
maioria dos membros da diretoria ou outro órgão deliberativo, seja por força
de participação societária, por contrato ou qualquer outro meio, nos termos do
artigo 116 da Lei das S.A., sendo certo que quando a Pessoa em questão for
um fundo de investimento, o termo “Controle” significará o poder de gestão de
tal fundo de investimento. Termos derivados de Controle, como “Controlada”
e “Controladora”, terão significado análogo ao de Controle.
“Lei Aplicável” significa norma jurídica, constituição, lei, estatuto, regulamento,
regulação, decreto, regra, ofício, Ordem ou exigência editada, promulgada,
celebrada ou imposta por Autoridade Governamental, a nível federal, estadual
e municipal.
“Ônus” significa, conforme o caso, qualquer ônus, garantia real ou pessoal de
qualquer tipo, incluindo qualquer gravame, hipoteca, anticrese, alienação
fiduciária com ou sem reserva de domínio, penhora, caução, arresto, locação,
sublocação, servidão, avença, condição, esbulho possessório, qualquer tipo de
restrição judicial ou administrativa, bem como quaisquer direitos de terceiros,
arrendamento, licenciamento, acordo de voto, opção, usufruto, direito de voto,
direito de primeira oferta, direito de preferência, ou quaisquer outras restrições
ou limitações de qualquer natureza que possam afetar, restringir ou
condicionar qualquer aspecto da propriedade e/ou da posse ou, ainda, da livre
fruição de determinado direito, bem ou ativo e/ou dos direitos a ele atrelados.
“Orçamento Anual” significa o orçamento anual individual e consolidado da
Companhia, que deverá conter (a) um plano estratégico detalhado; e (b) as
projeções financeiras, bem como os investimentos a serem efetuados, todos
em bases individuais e consolidados, contendo as premissas e estimativas
utilizadas e, ainda, no que aplicável, detalhes de valor, natureza, prazo e
qualquer endividamento eventualmente necessário para realização de tais
investimentos.
“Ordem” significa qualquer ordem, determinação, decisão, sentença, despacho
(ainda que liminares ou interlocutórias), mandado, seja de natureza
administrativa, judicial ou arbitral, proferido por Autoridade Governamental.
“Parte Relacionada” significa qualquer Pessoa identificada como tal pela
Deliberação da CVM nº 642/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC
05(R1), conforme alterada ou substituída de tempos em tempos.
“Pessoa” significa qualquer pessoa, física ou jurídica, bem como quaisquer
entes desprovidos de personalidade jurídica, organizados de acordo com a
legislação brasileira ou estrangeira, incluindo a sociedades de qualquer tipo,
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de fato ou de direito, consórcio, parceria, corporação, sindicato, sindicato
patronal, agente fiduciário, organização, associação, joint venture, fundo de
capital privado ou qualquer outro tipo de fundo de investimento, qualquer
Autoridade Governamental ou universalidade de direitos.
“Plano de Negócios” significa o planejamento anual estratégico dos negócios
da Companhia e suas Controladas, aprovado anualmente pelo Conselho de
Administração da Companhia, que incorporará o Orçamento Anual.
CAPÍTULO X
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA
ABERTA E SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 30. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio
de uma única operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser
contratada sob condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar uma
Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”), tendo por objeto as ações de emissão
da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os
prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do
Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao
acionista alienante.
Artigo 31. Após uma operação de alienação de controle da Companhia e da
subsequente realização de oferta pública de aquisição de ações referida no Artigo 30
acima, o adquirente do controle, quando necessário, deverá tomar medidas cabíveis
para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do total das
ações da Companhia em circulação, dentro dos 18 (dezoito) meses subsequentes à
aquisição do controle.
Artigo 32. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo acionista
controlador ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia
aberta da Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao preço
justo apurado em laudo de avaliação, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Artigo 33. A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o
disposto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de
Valores Mobiliários, incluindo as regras referentes à retirada e exclusão de
negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos mercados organizados
administrados pela B3.
Artigo 34. O laudo de avaliação previsto nos artigos acima deste Estatuto Social
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deverá satisfazer os requisitos da Lei das S.A. e das demais normas, regulamentos
e leis aplicáveis.
Artigo 35. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de
ações, visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo X, no
Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que
seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta
pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e
seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 36. A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta
pública de aquisição de ações prevista neste Capítulo X, no Regulamento do Novo
Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação
por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia.
A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de
realizar a oferta pública de aquisição de ações até que seja concluída, com
observância das regras aplicáveis.
CAPÍTULO XI
PROTEÇÃO DA DISPERSÃO DA BASE ACIONÁRIA
Artigo 37. Caso qualquer acionista ou Grupo de Acionistas (“Acionista Adquirente”)
adquira ou se torne titular, por meio de uma única operação ou diversas operações:
(a) de participação direta ou indireta igual ou superior a 15% (quinze por cento) do
capital social votante e total da Companhia; ou (b) de outros direitos de sócio,
incluindo, sem limitação, usufruto, que lhe atribuam o direito de voto, sobre ações
de emissão da Companhia que representem pelo menos (inclusive) 15% (quinze por
cento) do seu capital social votante e total, o Acionista Adquirente deverá, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resulte
na titularidade de ações de emissão da Companhia que representem 15% (quinze
por cento) ou mais de seu capital social votante e total, realizar ou solicitar o registro,
conforme o caso, de uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de
emissão da Companhia pertencentes aos demais acionistas, observando-se o
disposto na Lei das S.A., na regulamentação expedida pela CVM, pela B3, e as regras
estabelecidas neste Estatuto Social.
Parágrafo primeiro. O Acionista Adquirente deverá atender eventuais
solicitações ou exigências da CVM e da B3 dentro dos prazos prescritos na
regulamentação aplicável.
Parágrafo segundo. A realização da oferta pública de aquisição da totalidade
das ações de emissão da Companhia prevista no caput deste Artigo 37 poderá
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ser dispensada mediante voto

favorável

de acionistas

reunidos

em

Assembleia Geral especialmente convocada para este fim que representem a
maioria absoluta do capital social votante e total da Companhia, sendo que
não serão computadas as ações detidas pelo Acionista Adquirente para fins
do quórum de deliberação.
Artigo 38. O preço por ação de emissão da Companhia objeto da oferta pública de
aquisição não poderá ser inferior ao maior valor entre (“Preço da Oferta”): (i) 150%
(cento e cinquenta por cento) da cotação unitária média das ações de emissão da
Companhia durante o período de 90 (noventa) dias que antecederem o atingimento
do percentual previsto no Artigo 37; (ii) 150% (cento e cinquenta por cento) do
maior preço pago pelo Acionista Adquirente, a qualquer tempo, para uma ação ou
lote de ações de emissão da Companhia; e (iii) o valor econômico apurado em laudo
de avaliação nos termos do disposto no Artigo 39. Os valores indicados nos itens (i)
e (ii) deste Artigo 38 deverão ser ajustados por eventos societários, tais como
grupamentos, desdobramentos e/ou bonificações de ações.
Parágrafo primeiro. A oferta pública deverá observar, obrigatoriamente, os
seguintes princípios e procedimentos, além de, no que couber, outros
expressamente previstos no Artigo 4º da Instrução CVM nº 361/02, conforme
alterada, ou norma que venha a substitui-la:
(a) ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;
(b) ser efetivada em leilão a ser realizado na B3;
(c) ser lançadas pelo Preço da Oferta, conforme previsto no caput deste Artigo
XX e liquidada à vista, em moeda corrente nacional ou mediante permuta por
valores mobiliários de emissão de companhia aberta;
(d) ser instruída com o laudo de avaliação da Companhia de que trata o Artigo
39; e
(e) ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos
destinatários, permitir-lhes a adequada informação quanto à Companhia e ao
ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma decisão
refletida e independente quanto à aceitação da oferta pública.
Parágrafo segundo. A exigência de oferta pública obrigatória prevista no
caput do Artigo 37 não excluirá a possibilidade de outro acionista da
Companhia, ou, se for o caso, de a própria Companhia, formular outra oferta
pública concorrente ou isolada, nos termos da regulamentação aplicável.
Parágrafo terceiro. As obrigações constantes do Art. 254-A da Lei das S.A. e
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no Artigo 37 não excluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente das
obrigações constantes deste Artigo.
Parágrafo quarto. A exigência da oferta pública prevista no Artigo 37 não se
aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da
Companhia em quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) do
capital social votante e total da Companhia, em decorrência de:
(a) sucessão legal, sob a condição de que o Acionista Adquirente aliene o
excesso de ações em até 60 (sessenta) dias contados do evento relevante;
(b) da subscrição de novas ações da Companhia, realizada em uma única
emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral, convocada
pelo Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha
determinado a fixação do preço de emissão das ações da Companhia na forma
estabelecida na legislação societária e na regulamentação da CVM; ou
(c) de oferta pública para a aquisição da totalidade das ações da Companhia.
Parágrafo quinto. Publicado qualquer edital de oferta pública para aquisição
da totalidade das ações da Companhia, formulado nos termos deste Artigo
38, incluindo a determinação do Preço da Oferta, ou formulado nos termos
da regulamentação vigente, com liquidação em moeda corrente ou mediante
permuta por valores mobiliários de emissão de companhia aberta, o Conselho
de Administração deverá reunir-se, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de
apreciar os termos e condições da oferta formulada, obedecendo aos
seguintes princípios:
(a) o Conselho de Administração poderá contratar assessoria externa
especializada, com

o

objetivo de prestar

assessoria

na

análise

da

conveniência e oportunidade da oferta, no interesse geral dos acionistas e do
segmento econômico em que atua a Companhia e da liquidez dos valores
mobiliários ofertados, se for o caso; e
(b) caberá ao Conselho de Administração manifestar-se a respeito da oferta,
nos termos do Artigo 19, alínea “j”, deste Estatuto Social.
Parágrafo sexto. Para fins do cálculo do percentual de 15% (quinze por cento)
do capital social votante e total da Companhia descrito no caput do Artigo 37,
não serão computados, sem prejuízo do disposto no Parágrafo 3º, os
acréscimos

involuntários

de

participação

acionária

resultantes

de

cancelamento de ações em tesouraria, resgate ou reembolso de ações ou de
redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
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Artigo 39. O valor econômico será apurado em laudo de avaliação elaborado por
instituição financeira com independência em relação ao Acionista Adquirente, listada
entre as 10 (dez) primeiras instituições financeiras no último Ranking de Renda
Variável – Sem Partes Relacionadas, baseado em número de operações, divulgado
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais –
ANBIMA, sendo que o Acionista Adquirente (incluindo pessoas a ele vinculadas) não
poderá votar sobre a aprovação de tal instituição, a qual será escolhida pelos
acionistas em Assembleia Geral devidamente convocada para este fim, dentre uma
lista tríplice indicada pelo Conselho de Administração. Caso o laudo de avaliação
indique uma faixa de valores mínimo e máximo, o valor econômico corresponderá
ao ponto médio da faixa.
Parágrafo primeiro. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão
ser suportados integralmente pelo Acionista Adquirente.
Parágrafo segundo. A escolha da instituição financeira responsável pela
determinação do valor econômico é de competência privativa da Assembleia
Geral, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em
branco, ser tomada pela maioria por acionistas representando a maioria do
capital social votante e total presente na referida Assembleia Geral, que se
instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do capital
social votante e total da Companhia, ou que em segunda convocação, poderá
ser instalada com a presença de qualquer número de acionistas.
Artigo 40. Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir as obrigações impostas
por este Capítulo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos: (i) para a
realização ou solicitação do registro da oferta pública; ou (ii) para atendimento das
eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da
Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista
Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão dos direitos de sócio
do Acionista Adquirente, conforme disposto no Artigo 120 da Lei das S.A.
Artigo 41. Enquanto não implementada e concluída a oferta pública de que trata este
Capítulo, o Acionista Adquirente terá o seu direito de voto limitado a 15% (quinze
por

cento)

do

capital

votante

da

Companhia,

devendo

o

excedente

ser

desconsiderado para fins de quóruns de instalação e deliberação de quaisquer
assembleias gerais.
Artigo 42. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
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Artigo 43. Para os fins deste Estatuto Social, os termos abaixo com terão os
seguintes significados:
(a)

“Acionista

Adquirente”

significa

qualquer

pessoa

(incluindo,

exemplificativamente, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento,
condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de
organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior), Grupo
de Acionistas ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto com o Acionista
Adquirente e/ou que atue representando o mesmo interesse do Acionista Adquirente,
que venha a subscrever e/ou adquirir ações da Companhia. Incluem-se, dentre os
exemplos de uma pessoa que atue representando o mesmo interesse do Acionista
Adquirente, qualquer pessoa: (i) que seja controlada ou administrada por tal
Acionista Adquirente; (ii) que controle ou administre, sob qualquer forma, o Acionista
Adquirente; (iii) que seja controlada ou administrada por qualquer pessoa que
controle ou administre, direta ou indiretamente, tal Acionista Adquirente; (iv) na
qual o controlador de tal Acionista Adquirente tenha, direta ou indiretamente, uma
participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social
votante; (v) na qual tal Acionista Adquirente tenha, direta ou indiretamente, uma
participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social
votante; ou (vi) que tenha, direta ou indiretamente, uma participação societária
igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social votante do Acionista
Adquirente;
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(b) “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos
ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos,
seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladores ou sob
controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle
comum; ou (iv) que atuem representando um interesse comum. Incluem-se dentre
os exemplos de pessoas representando um interesse comum: (v) uma pessoa titular,
direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a 15% (quinze
por cento) do capital social votante da outra pessoa; e (vi) duas pessoas que tenham
um terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de
participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social
votante de cada uma das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes
de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas,
carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de
organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão
considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais
entre tais entidades forem: (vii) administradas ou geridas pela mesma pessoa
jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (viii) tenham
em comum a maioria de seus administradores, sendo certo que no caso de fundos
de investimentos com administrador comum, somente serão considerados como
integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o exercício de
votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de
responsabilidade do administrador, em caráter discricionário.
CAPÍTULO XII
LEI APLICÁVEL E ARBITRAGEM
Artigo 44. O presente Estatuto Social será regido e interpretado de acordo com as
Leis Aplicáveis do Brasil.
Artigo 45. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal (se instalado), efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada

com

ou

oriunda,

da

sua

condição

de

emissor,

acionistas,

administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das
disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de setembro de 1976, conforme alterada,
na Lei das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da
Câmara de Arbitragem do Mercado, dos regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação do Novo Mercado.
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Parágrafo Primeiro. O Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na
forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral
terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser
proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela
própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de
acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.
Parágrafo Segundo. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o
requerimento de medidas de urgência pelas Partes, antes de constituído o
Tribunal Arbitral, deverá ser remetido ao Poder Judiciário, na forma do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo
eleito para tais medidas o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 46. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pelo Conselho
de Administração e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A.
Artigo 47. Observado o disposto no artigo 45 da Lei das S.A., o valor do reembolso
a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do
último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
Artigo 48. As disposições contidas no Capítulo X, no Capítulo XI, no Artigo 45, bem
como aquelas que mencionam o Regulamento do Novo Mercado, somente terão
eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início de distribuição pública,
referente à primeira oferta pública de ações de emissão da Companhia e à adesão
da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado da B3.
******
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ANEXO II - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA
EM 7 DE MAIO DE 2021, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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ANEXO III - MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 00.242.184/0001-04
NIRE 35.300.551.362
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2021
1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em [●] de [●] de 2021, às [●], na sede da

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Adib
Auada, nº 35, conjunto de escritório nº 104, bloco A, Condomínio Prime Office Park,
bairro Jardim Lambreta, Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, CEP 06710-700.
2.

PRESENÇA, QUORUM E CONVOCAÇÃO: Presente a totalidade dos membros

titulares do Conselho de Administração da Companhia, presencialmente ou por meio
de teleconferência, conforme art. 15, §2º do Estatuto Social da Companhia. Em
decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, ficou dispensada a convocação, nos termos do art. 15, §1º do Estatuto
Social da Companhia.
3.

MESA: Presidida pelo André Abramowicz Marafon (“Presidente”) e secretariada

pelo José Augusto Pereira Aragão (“Secretário”), conforme indicação do Presidente.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovação do preço da oferta das ações

ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia
(“Ações”) no âmbito da oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da Companhia a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das
Ações no exterior, cuja realização foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 07 de maio de 2021, que compreenderá a distribuição pública
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”);

(ii) aprovação do aumento de capital em decorrência da Oferta; (iii) verificação do
número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta, bem como a
homologação do aumento do capital social da Companhia; (iv) aprovação do
prospecto definitivo e do final offering memorandum; e (v) autorização para que os
diretores pratiquem todos os atos necessários para conclusão da Oferta.
5.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem

do dia, os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, deliberaram, por
unanimidade:
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5.1.

Aprovar o preço de R$ [●] ([●]) por Ação, no âmbito da Oferta (“Preço por

Ação”), o qual foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento realizado pelos coordenadores da Oferta ("Procedimento de
Bookbuilding"), e teve como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding,
com base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de
demanda (por volume e preço) coletada junto a investidores institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding sendo, portanto, realizado em consonância com o
disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44, ambos da Instrução CVM 400, e
no inciso III do artigo 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das
Sociedades por Ações”), conforme alterada, tendo em vista que tal preço não
promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia.
5.2.

Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu

capital autorizado, que passará de R$ [●] ([●]) para R$[●] ([●]), um aumento,
portanto, no montante de R$[●] ([●]), mediante a emissão, em decorrência da Oferta,
de [●] [●]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao
preço de emissão de R$[●] ([●]) com exclusão do direito de preferência dos acionistas
da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do
artigo 172, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do parágrafo [●]º, artigo
[●]º do Estatuto Social da Companhia.

5.3.

Aprovar: (a) a verificação da subscrição de [●] ([●]) Ações, todas livres e

desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, distribuídas no âmbito da Oferta,
correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do aumento de capital
realizado no âmbito da Oferta, dentro do limite do capital autorizado; e,
consequentemente, (b) a homologação do novo capital social da Companhia, que
passa a ser de R$[●] ([●]), dividido em [●] ([●]) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal. As Ações conferirão a seus titulares os mesmos
direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia, na Lei
das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes: (i) direito de voto nas assembleias
gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de emissão da Companhia
corresponde a um voto; (ii) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades
por Ações, direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício
social, não inferior a 25% (vinte e cinco porcento) do lucro líquido de cada exercício,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, bem como ao
recebimento de dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza
eventualmente distribuídos por deliberação de assembleia geral ou pelo conselho de
administração, conforme aplicável; (iii) direito de alienar as ações ordinárias de
emissão da Companhia, nas mesmas condições asseguradas aos eventuais acionistas
controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso,
do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de
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operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado aos eventuais acionistas controladores (tag along); (iv) direito
de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos eventuais acionistas controladores
da Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de
cancelamento de listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor justo, apurado mediante laudo
de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência
comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e/ou eventuais acionistas controladores; (v) no caso de liquidação da
Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da Companhia, na
proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109, inciso II, da
Lei das Sociedades por Ações; (vi) direito de preferência na subscrição de novas ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição emitidos pela Companhia,
conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações; (vii)
direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às
ações ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela
Companhia; e (viii) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no
Estatuto Social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações.
5.4.

Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados

na Oferta.
5.5.

Autorizar que a diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique

todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para
tanto, a diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, tomar
todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização e
conclusão da Oferta, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou fazer
com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer
contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que
considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente Ata que,
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: [Fernando
Pereira

Aragão],

Presidente;

Sr.

[José

Augusto

Pereira

Aragão],

Conselheiros: [●].
Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.
Cotia, [●] de [●] de 2021.
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Secretário.

________________________________

________________________________

André Abramowicz Marafon

José Augusto Pereira Aragão

Presidente

Secretário
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03

SPEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de
investimento em participações, devidamente regulado pela ICVM 578, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº
35.812.870/0001-40, representado por seu gestor Gávea Investimentos Ltda., com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1.100,
7º andar, Parte, Leblon, CEP: 22440-350, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 05.669.128/0001-66
(“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E
SERVIÇOS S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa
Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no
Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460- 040 (“Ações” e “Companhia”,
respectivamente), mencionado no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Armac Locação, Logística e
Serviços S.A. (“Prospecto Preliminar”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em
mercado de balcão não organizado, e em conformidade com a Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400”), com esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado
da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), coordenada pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander” ou “Coordenador Líder”), pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente
Estabilizador”), pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e pelo Banco Morgan Stanley
S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA e o BTG Pactual,
os “Coordenadores da Oferta”), autorizadas a operar no mercado de capitais, incluindo, ainda,
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), cujo pedido de registro está sob
análise desta D. CVM, vem, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, expor e declarar
o quanto segue.
CONSIDERANDO QUE:
(A) a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B)

para a realização da Oferta, foi efetuada auditoria jurídica na Companhia, iniciada em
março de 2021, e que prosseguirá até a data de divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Armac
Locação, Logística e Serviços S.A.” (“Prospecto Definitivo”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia os documentos considerados relevantes para a
Oferta e para permitir aos investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta,
inclusive para preparação do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo;
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(D) além dos documentos a que se refere o item “(C)” acima, foram solicitados pelos
Coordenadores da Oferta, à Companhia, documentos e informações adicionais relativos à
Companhia, os quais a Companhia confirma ter disponibilizado;
(E) conforme informações prestadas pela Companhia, a Companhia confirma ter
disponibilizado para a análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com
veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as
informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, para permitir aos
investidores a tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;
(F) a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração
do Prospecto Preliminar e do Material Publicitário e participará da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente ou por meio de seus respectivos assessores legais; e
(G) por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico 01/2015, com relação
ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos.
O Acionista Vendedor DECLARA, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e em
atendimento ao item 2.4 do anexo III da Instrução CVM 400, que:
L
é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações por ele prestadas por ocasião do registro e por ele fornecidas ao mercado
durante a Oferta;
LL
as informações prestadas pelo Acionista Vendedor por ocasião do registro da
Oferta, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
divulgações, bem como aquelas por ele fornecidas ao mercado durante todo o período
da Oferta, inclusive nos materiais publicitários e de roadshow, são e serão (conforme o
caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
LLL
no seu melhor conhecimento, o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto
Definitivo será elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se
limitando, à Instrução CVM 400 e ao “Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”
atualmente em vigor; e
LY
no seu melhor conhecimento, o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto
Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas divulgações, as informações
relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a

2

184

VHUHPRIHUWDGDVGD&RPSDQKLDVXDVDWLYLGDGHVVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGRVULVFRV
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Rio de Janeiro, 02 de julho de 2021.
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  !   5+;*<25.2;8,*<*-8,86.;,2*7=.98;=*-8;-*
I->5* -. -.7=2-*-. " 7R     ##!#! 27<,;2=8 78 *-*<=;8 -. !.<<8*<
K<2,*<-8272<=I;28-*,87862*T!U<8+87R ,86.7-.;.H8
9;8/2<<287*57*,2-*-.-.8=2*<=*-8-.#G8!*>587*">*-2+>*-*7R ,873>7=8
-..<,;2=L;287R  S+58,887-86K728!;26. //2,.!*;4*2;;8*;-26*6+;.=*
!   T,2872<=* %.7-.-8;U 78 F6+2=8 -* 8/.;=* 9O+52,* -. -2<=;2+>2HG8
9;26D;2*.<.,>7-D;2*-.*HN.<8;-27D;2*<78627*=2?*<.<,;2=>;*2<<.6?*58;78627*5
=8-*<52?;.<.-.<.6+*;*H*-*<-.:>*2<:>.;M7><8>0;*?*6.<-..62<<G8-8  
 056 !0 <8,2.-*-.98;*HN.<,86<.-.<8,2.-*-.
98;*HN.<,86<.-.7*">*-2+>*-*   58,8! 2-*-.
-. 8=2* <=*-8 -. #G8 !*>58 27<,;2=* 78 ! <8+ 8 7P 
    
THN.<U . T869*712*U ;.<9.,=2?*6.7=. 6.7,287*-8 78 !;8<9.,=8 !;.52627*; -*
/.;=*!O+52,*-.2<=;2+>2HG8!;26D;2*.#.,>7-D;2*-.HN.< ;-27D;2*<-.62<<G8-*
;6*,8,*HG880K<=2,*.#.;?2H8<#T!;8<9.,=8!;.52627*;U*<.;;.*52C*-*7*
".9O+52,* .-.;*=2?* -8 ;*<25 .6 6.;,*-8 -. +*5,G8 7G8 8;0*72C*-8 . .6
,87/8;62-*-.,86*7<=;>HG8-*862<<G8-.%*58;.<8+252D;28<T%U7 -. 
-. -.C.6+;8 -.   ,87/8;6. *5=.;*-* T7<=;>HG8 % U ,86 .</8;H8 -.
-2<9.;<G8*,287D;2*9;.?2<=878".0>5*6.7=8-88?8.;,*-8-* #;*<2585<*
*5,G8T U,88;-.7*-*")#*")-")$%++",'( T#*7=*7-.;U8>T88;-.7*-8;
K-.;U8")#*-"2  T=*OU8>T0.7=.<=*+252C*-8;U8 ")#*
"#-."( T$!*,=>*5U.8")#**+&")-")(%/ T8;0*7#=*75.BU..6
,873>7=8,86888;-.7*-8;K-.;8=*O.8$!*,=>*58<T88;-.7*-8;.<-*
/.;=*U *>=8;2C*-*< * 89.;*; 78 6.;,*-8 -. ,*92=*2< 27,5>27-8 *27-* .</8;H8< -.
,858,*HG8-*<HN.<78.A=.;28;T /.;=*U,>389.-2-8-.;.02<=;8.<=D<8+*7D52<.-.<=*
%?.678<=.;68<-8*;=208 -*7<=;>HG8% .A98;.-.,5*;*;8:>*7=8
<.0>.

   
 *869*712*8,2872<=*%.7-.-8;.8<88;-.7*-8;.<-* /.;=*,87<=2=>K;*6<.><
;.<9.,=2?8<*<<.<<8;.<5.0*2<9*;**>A252D58<7*2695.6.7=*HG8-* /.;=*
 9*;**;.*52C*HG8-* /.;=*/82./.=>*-**>-2=8;2*3>;K-2,*7*869*712*272,2*-*
.66*;H8-.  .:>.9;8<<.0>2;D*=I*-*=*-.-2?>50*HG8-8T!"##%
 !#,"#!$('!&!$&!(+" !&!"""'
! (' )"#!%("UT!;8<9.,=8./272=2?8U
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 /8;*6-2<9872+252C*-8<9.5*869*712*.9.58,2872<=*%.7-.-8;8<-8,>6.7=8<
:>. .<=.< ,87<2-.;*;*6 ;.5.?*7=.< 9*;* * /.;=*& . 9*;* 9.;62=2; *8< 27?.<=2-8;.< *
=86*-*-.-.,2<G8/>7-*6.7=*-*<8+;.* /.;=*27,5><2?.9*;*9;.9*;*HG8-8!;8<9.,=8
!;.52627*;.-8!;8<9.,=8./272=2?8
 *5I6-8<-8,>6.7=8<*,26*6.7,287*-8</8;*6<852,2=*-8<9.58<88;-.7*-8;.<
-* /.;=*E869*712*.*8,2872<=*%.7-.-8;-8,>6.7=8<.27/8;6*HN.<*-2,287*2<
;.5*=2?8< E 869*712* . *8,2872<=* %.7-.-8; 8< :>*2< * 869*712* . 8,2872<=*
%.7-.-8;,87/2;6*6=.;-2<9872+252C*-8
 ,87/8;6. 27/8;6*HN.< 9;.<=*-*< 9.5* 869*712* . 9.58 ,2872<=* %.7-.-8; *
869*712* . 8 ,2872<=* %.7-.-8; ,87/2;6*6 =.; -2<9872+252C*-8 9*;* * *7D52<. -8<
88;-.7*-8;.< -* /.;=* . -. <.>< *<<.<<8;.< 5.0*2< ,86 ?.;*,2-*-. ,87<2<=J7,2*
:>*52-*-. . <>/2,2J7,2* =8-8< 8< -8,>6.7=8< . 9;.<=*-8 =8-*< *< 27/8;6*HN.<
,87<2-.;*-*<;.5.?*7=.<<8+;.8<7.0L,28<-*869*712*9*;*9.;62=2;*8<27?.<=2-8;.<
*=86*-*-.-.,2<G8/>7-*6.7=*-*<8+;.* /.;=*
 *869*712*.8,2872<=*%.7-.-8;.6,873>7=8,868<88;-.7*-8;.<-* /.;=*
9*;=2,29*;*6 -* .5*+8;*HG8 -8 !;8<9.,=8 !;.52627*; . -8 *=.;2*5 !>+52,2=D;28 .
9*;=2,29*;G8 -* .5*+8;*HG8 -8 !;8<9.,=8 ./272=2?8 -2;.=*6.7=. 8> 98; 6.28 -. <.><
;.<9.,=2?8<*<<.<<8;.<5.0*2<.
 98;<852,2=*HG8-8<88;-.7*-8;.<-* /.;=**869*712*,87=;*=8><.><*>-2=8;.<
27-.9.7-.7=.< 9*;* *952,*HG8 -8< 9;8,.-26.7=8< 9;.?2<=8< 7* 8;6* ;*<25.2;* -.
87=*+252-*-.S$ -. -.6*28-.  .78<=.;68<-./272-8<9.587<=2=>=8-8<
>-2=8;.< 7-.9.7-.7=.< -8 ;*<25 S "  78 86>72,*-8 $I,72,8     ,86
;.5*HG8 *8 !;8<9.,=8 !;.52627*; . *8 !;8<9.,=8 ./272=2?8 27,5>27-8 <.>< ;.<9.,=2?8<
*7.A8<
,2872<=*%.7-.-8;  78<=.;68<-8*;=208 -*7<=;>HG8% ..6
*=.7-26.7=8*82=.6  -8*7.A8-*7<=;>HG8% :>.

I ;.<987<D?.5 9.5* ?.;*,2-*-. ,87<2<=J7,2* :>*52-*-. . <>/2,2J7,2* -*<
27/8;6*HN.<9;.<=*-*<98;8,*<2G8-8;.02<=;8./8;7.,2-*<*86.;,*-8->;*7=.*
/.;=*


*< 27/8;6*HN.< 9;.<=*-*< 9.5* 869*712* . 9.58,2872<=* %.7-.-8; 98;
8,*<2G8-8;.02<=;8-* /.;=*78!;8<9.,=8!;.52627*;.78!;8<9.,=8./272=2?87*<
-*=*<-.<>*<;.<9.,=2?*<-2?>50*HN.<+.6,868*:>.5*</8;7.,2-*<*86.;,*-8
->;*7=. =8-8 8 9.;K8-8 -* /.;=*  27,5><2?. 78< 6*=.;2*2< 9>+52,2=D;28< . -.
;8*-<18@ <G8 . <.;G8 ,87/8;6. 8 ,*<8 ?.;-*-.2;*< ,87<2<=.7=.< ,8;;.=*< .
<>/2,2.7=.< 9.;62=27-8 *8< 27?.<=2-8;.< >6* =86*-* -. -.,2<G8 />7-*6.7=*-* *
;.<9.2=8-* /.;=*

8!;8<9.,=8!;.52627*;/82.5*+8;*-8.8!;8<9.,=8./272=2?8<.;D.5*+8;*-8
-.*,8;-8,86*<78;6*<9.;=27.7=.<27,5>27-86*<7G8<.5262=*7-8E7<=;>HG8
%  . *8 T*    $('  !" !&#" ! !#"
,""#!$(' $"('!" &!"U*=>*56.7=..6?208;.
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8!;8<9.,=8!;.52627*;,87=I6.8!;8<9.,=8./272=2?8,87=.;D7*<-*=*<-.
<>*< ;.<9.,=2?*< -2?>50*HN.< *< 27/8;6*HN.< ;.5.?*7=.< 7.,.<<D;2*< *8
,871.,26.7=8 9.58< 27?.<=2-8;.< -* /.;=* -*< HN.< * <.;.6 8/.;=*-*< -*
869*712*<>*<*=2?2-*-.<<2=>*HG8.,87M62,8/27*7,.2;*-8<;2<,8<27.;.7=.<E
<>**=2?2-*-..:>*2<:>.;8>=;*<27/8;6*HN.<;.5.?*7=.<

8=2*&•'-.&•'-. 
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     2+;*<25.2;*,*<*-**-?80*-*98;=*-8;*-*I->5*
-.-.7=2-*-."7R    ##!#!27<,;2=*78!<8+87R   
,86.7-.;.H89;8/2<<287*57*,2-*-.-.8=2*<=*-8-.#G8!*>587*">*-2+>*-*
7R  ,873>7=8 -. .<,;2=L;28 7R   S +58,8  87-86K728 !;26. //2,. !*;4 *2;;8
*;-26*6+;.=*! T,2872<=*%.7-.-8;*U78F6+2=8-*8/.;=*9O+52,*
-.-2<=;2+>2HG89;26D;2*.<.,>7-D;2*-.*HN.<8;-27D;2*<78627*=2?*<.<,;2=>;*2<<.6
?*58; 78627*5 =8-*< 52?;.< . -.<.6+*;*H*-*< -. :>*2<:>.; M7>< 8> 0;*?*6.< -.
.62<<G8-8   .23 . <8,2.-*-.98;*HN.<
,86<.-.<8,2.-*-.98;*HN.<,86<.-.7*">*-2+>*-*   58,8!
  2-*-. -. 8=2* <=*-8 -. #G8 !*>58 27<,;2=* 78 ! <8+ 8 7P

     THN.<U . T869*712*U ;.<9.,=2?*6.7=. 6.7,287*-8 78
!;8<9.,=8!;.52627*;-* /.;=*!O+52,*-.2<=;2+>2HG8!;26D;2*.#.,>7-D;2*-.HN.<
;-27D;2*< -. 62<<G8 -* ;6*, 8,*HG8 80K<=2,* . #.;?2H8< # T!;8<9.,=8
!;.52627*;U*<.;;.*52C*-*7*".9O+52,*.-.;*=2?*-8;*<25.66.;,*-8-.+*5,G8
7G88;0*72C*-8..6,87/8;62-*-.,86*7<=;>HG8-*862<<G8-.%*58;.<8+252D;28<
T%U7 -. -.-.C.6+;8-.  ,87/8;6.*5=.;*-*T7<=;>HG8% U
,86.</8;H8-.-2<9.;<G8*,287D;2*9;.?2<=878".0>5*6.7=8-88?8.;,*-8-* 
# ;*<25 85<* *5,G8 T U ,88;-.7*-*  '!(  '+ '"#) ) *%&  
T#*7=*7-.;U8>T88;-.7*-8;K-.;U8 '!(+ /  T=*OU8>T0.7=.
<=*+252C*-8;U8 '!( !+, & T$!*,=>*5U.8 '!(()$ '+ '&#-
 T8;0*7#=*75.BU..6,873>7=8,86888;-.7*-8;K-.;8=*O.8$
!*,=>*58<T88;-.7*-8;.<-* /.;=*U *>=8;2C*-*< * 89.;*; 78 6.;,*-8 -. ,*92=*2<
27,5>27-8*27-*.</8;H8<-.,858,*HG8-*<HN.<78.A=.;28;T /.;=*U,>389.-2-8-.
;.02<=;8.<=D<8+*7D52<.-.<=*%?.678<=.;68<-8*;=208 -*7<=;>HG8%
.A98;.-.,5*;*;8:>*7=8<.0>.

  
 * 869*712* *,2872<=* %.7-.-8;* . 8< 88;-.7*-8;.< -* /.;=* ,87<=2=>K;*6
<.><;.<9.,=2?8<*<<.<<8;.<5.0*2<9*;**>A252D58<7*2695.6.7=*HG8-* /.;=*
 9*;**;.*52C*HG8-* /.;=*/82./.=>*-**>-2=8;2*3>;K-2,*7*869*712*272,2*-*
.66*;H8-.  .:>.9;8<<.0>2;D*=I*-*=*-.-2?>50*HG8-8T!"##%
 !#,"#!$('!&!$&!(+" !&!"""'
! (' )"#!%("UT!;8<9.,=8./272=2?8U
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 /8;*6-2<9872+252C*-8<9.5*869*712*.9.5*,2872<=*%.7-.-8;*8<-8,>6.7=8<
:>. .<=.< ,87<2-.;*;*6 ;.5.?*7=.< 9*;* * /.;=*& . 9*;* 9.;62=2; *8< 27?.<=2-8;.< *
=86*-*-.-.,2<G8/>7-*6.7=*-*<8+;.* /.;=*27,5><2?.9*;*9;.9*;*HG8-8!;8<9.,=8
!;.52627*;.-8!;8<9.,=8./272=2?8
 *5I6-8<-8,>6.7=8<*,26*6.7,287*-8</8;*6<852,2=*-8<9.58<88;-.7*-8;.<
-* /.;=*E869*712*.E,2872<=*%.7-.-8;*-8,>6.7=8<.27/8;6*HN.<*-2,287*2<
;.5*=2?8< E 869*712* . *8,2872<=* %.7-.-8;* 8< :>*2< * 869*712* . 8,2872<=*
%.7-.-8;,87/2;6*6=.;-2<9872+252C*-8
 ,87/8;6. 27/8;6*HN.< 9;.<=*-*< 9.5* 869*712* . 9.5*,2872<=* %.7-.-8;* *
869*712* . *,2872<=* %.7-.-8;* ,87/2;6*6 =.; -2<9872+252C*-8 9*;* * *7D52<. -8<
88;-.7*-8;.< -* /.;=* . -. <.>< *<<.<<8;.< 5.0*2< ,86 ?.;*,2-*-. ,87<2<=J7,2*
:>*52-*-. . <>/2,2J7,2* =8-8< 8< -8,>6.7=8< . 9;.<=*-8 =8-*< *< 27/8;6*HN.<
,87<2-.;*-*<;.5.?*7=.<<8+;.8<7.0L,28<-*869*712*9*;*9.;62=2;*8<27?.<=2-8;.<
*=86*-*-.-.,2<G8/>7-*6.7=*-*<8+;.* /.;=*
 * 869*712* . * ,2872<=* %.7-.-8;* .6 ,873>7=8 ,86 8< 88;-.7*-8;.< -*
/.;=* 9*;=2,29*;*6 -* .5*+8;*HG8 -8 !;8<9.,=8 !;.52627*; . -8 *=.;2*5 !>+52,2=D;28 .
9*;=2,29*;G8 -* .5*+8;*HG8 -8 !;8<9.,=8 ./272=2?8 -2;.=*6.7=. 8> 98; 6.28 -. <.><
;.<9.,=2?8<*<<.<<8;.<5.0*2<.
 98;<852,2=*HG8-8<88;-.7*-8;.<-* /.;=**869*712*,87=;*=8><.><*>-2=8;.<
27-.9.7-.7=.< 9*;* *952,*HG8 -8< 9;8,.-26.7=8< 9;.?2<=8< 7* 8;6* ;*<25.2;* -.
87=*+252-*-.S$ -. -.6*28-.  .78<=.;68<-./272-8<9.587<=2=>=8-8<
>-2=8;.< 7-.9.7-.7=.< -8 ;*<25 S "  78 86>72,*-8 $I,72,8     ,86
;.5*HG8 *8 !;8<9.,=8 !;.52627*; . *8 !;8<9.,=8 ./272=2?8 27,5>27-8 <.>< ;.<9.,=2?8<
*7.A8<
,2872<=*%.7-.-8;*  78<=.;68<-8*;=208 -*7<=;>HG8% ..6
*=.7-26.7=8*82=.6  -8*7.A8-*7<=;>HG8% :>.

I ;.<987<D?.5 9.5* ?.;*,2-*-. ,87<2<=J7,2* :>*52-*-. . <>/2,2J7,2* -*<
27/8;6*HN.<9;.<=*-*<98;8,*<2G8-8;.02<=;8./8;7.,2-*<*86.;,*-8->;*7=.*
/.;=*


*<27/8;6*HN.<9;.<=*-*<9.5*869*712*.9.5*,2872<=*%.7-.-8;*98;
8,*<2G8-8;.02<=;8-* /.;=*78!;8<9.,=8!;.52627*;.78!;8<9.,=8./272=2?87*<
-*=*<-.<>*<;.<9.,=2?*<-2?>50*HN.<+.6,868*:>.5*</8;7.,2-*<*86.;,*-8
->;*7=. =8-8 8 9.;K8-8 -* /.;=*  27,5><2?. 78< 6*=.;2*2< 9>+52,2=D;28< . -.
;8*-<18@ <G8 . <.;G8 ,87/8;6. 8 ,*<8 ?.;-*-.2;*< ,87<2<=.7=.< ,8;;.=*< .
<>/2,2.7=.< 9.;62=27-8 *8< 27?.<=2-8;.< >6* =86*-* -. -.,2<G8 />7-*6.7=*-* *
;.<9.2=8-* /.;=*

8!;8<9.,=8!;.52627*;/82.5*+8;*-8.8!;8<9.,=8./272=2?8<.;D.5*+8;*-8
-.*,8;-8,86*<78;6*<9.;=27.7=.<27,5>27-86*<7G8<.5262=*7-8E7<=;>HG8
%  . *8 T*    $('  !" !&#" ! !#"
,""#!$(' $"('!" &!"U*=>*56.7=..6?208;.
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8!;8<9.,=8!;.52627*;,87=I6.8!;8<9.,=8./272=2?8,87=.;D7*<-*=*<-.
<>*< ;.<9.,=2?*< -2?>50*HN.< *< 27/8;6*HN.< ;.5.?*7=.< 7.,.<<D;2*< *8
,871.,26.7=8 9.58< 27?.<=2-8;.< -* /.;=* -*< HN.< * <.;.6 8/.;=*-*< -*
869*712*<>*<*=2?2-*-.<<2=>*HG8.,87M62,8/27*7,.2;*-8<;2<,8<27.;.7=.<E
<>**=2?2-*-..:>*2<:>.;8>=;*<27/8;6*HN.<;.5.?*7=.<

8=2*&•'-.&•'-. 
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400/03

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com escritório Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, 24º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543011, São Paulo, SP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da
Economia sob o nº 90.400.888/0001-42, neste ato representada na forma de seu
estatuto social (“Coordenador Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária
líder da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, de emissão da ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E
SERVIÇOS S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Marcos Penteado de
Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco
Office Park, CEP 06460-040, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 00.242.184/0001-04 (“Ações” e “Companhia”, respectivamente),
identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Armac Locação, Logística e Serviços
S.A. (“Prospecto Preliminar”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das
Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A) a Companhia, os acionistas vendedores indicados no Prospecto Preliminar
(“Acionistas Vendedores”) e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia,
iniciada em março de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do Prospecto Definitivo
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Prospecto Definitivo” e, quando em
conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”);
(C) foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os
documentos que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para
a Oferta, inclusive para a preparação dos Prospectos;
(D) além dos documentos referidos no item “(c)” acima, foram solicitados pelo
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos
Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam ter
disponibilizado;
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(E) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para
análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência,
qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador
Líder e de seus assessores legais, como o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(F) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e dos materiais publicitários e de
roadshow e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de
seus respectivos assessores legais; e
(G) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23, de 15 de maio de 2015,
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e nos termos definidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico
01/2015, [de modo a verificar a consistência de determinadas informações contábeis e
financeiras, incluídas ou incorporadas por referência aos Prospectos, incluindo seus
respectivos anexos.
O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declara que:
(i)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as
informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores nos
Prospectos, nas datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficiente, permitindo aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao
mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto
Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e
ao “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários” atualmente em vigor; e
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ANEXO VII - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DA COMPANHIA
REFERENTES AO PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021
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RELATÓRIODOAUDITORINDEPENDENTESOBREASDEMONSTRAÇÕESFINANCEIRAS
AosAcionistaseaoConselhodeAdministraçãoda
ArmacLocação,LogísticaeServiçosS.A.
Opinião
ExaminamosasdemonstraçõesfinanceirasdaArmacLocação,LogísticaeServiçosS.A.(“Companhia”),que
compreendemobalançopatrimonialem31demarçode2021easrespectivasdemonstraçõesdo
resultado,doresultadoabrangente,dasmutaçõesdopatrimôniolíquidoedosfluxosdecaixaparao
períododetrêsmesesfindonessadata,bemcomoascorrespondentesnotasexplicativas,incluindoo
resumodasprincipaispolíticascontábeis.
Emnossaopinião,asdemonstraçõesfinanceirasacimareferidasapresentamadequadamente,emtodosos
aspectosrelevantes,aposiçãopatrimonialefinanceiradaArmacLocação,LogísticaeServiçosS.A.em
31demarçode2021,odesempenhodesuasoperaçõeseosseusfluxosdecaixaparaoperíododetrês
mesesfindonessadata,deacordocomaspráticascontábeisadotadasnoBrasilecomasnormas
internacionaisderelatóriofinanceiro(“InternationalFinancialReportingStandardsͲIFRS”),emitidaspelo
“InternationalAccountingStandardsBoardͲIASB”.
Baseparaopinião
Nossaauditoriafoiconduzidadeacordocomasnormasbrasileiraseinternacionaisdeauditoria.Nossas
responsabilidades,emconformidadecomtaisnormas,estãodescritasnaseçãoaseguirintitulada
“Responsabilidadesdoauditorpelaauditoriadasdemonstraçõesfinanceiras”.Somosindependentesem
relaçãoàCompanhia,deacordocomosprincípioséticosrelevantesprevistosnoCódigodeÉtica
ProfissionaldoContadorenasnormasprofissionaisemitidaspeloConselhoFederaldeContabilidadeͲCFC,
ecumprimoscomasdemaisresponsabilidadeséticasdeacordocomessasnormas.Acreditamosquea
evidênciadeauditoriaobtidaésuficienteeapropriadaparafundamentarnossaopinião.
Principaisassuntosdeauditoria
Principaisassuntosdeauditoria(“PAA”)sãoaquelesque,emnossojulgamentoprofissional,foramosmais
significativosemnossaauditoriadoperíodo.Essesassuntosforamtratadosnocontextodenossaauditoria
dasdemonstraçõesfinanceirascomoumtodoenaformaçãodenossaopiniãosobreessasdemonstrações
financeiras,e,portanto,nãoexpressamosumaopiniãoseparadasobreessesassuntos.
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Reconhecimentodareceitadeprestaçãodeserviçoselocaçãodemaquinas,notadamentenoperíodode
competênciacorteounaefetivaprestaçãodoserviçodelocaçãodemáquinas
PorqueéumPAA
Conformemencionadonanotaexplicativanº19àsdemonstraçõesfinanceiras,aCompanhiapossuireceita
majoritariamentedaprestaçãodeserviçoselocaçãodemáquinas.Osdadosparareconhecimentoda
receitasãoincluídosnosistemadeformamanual,bemcomoareceitaéregistradaquandodaemissãoda
notafiscaldevendadosserviçosprestados,talprocedimentorequercontrolesrobustosdaadministração
para(i)apuraçãodoajustedareceitaentreoperíodoefetivodaprestaçãodeserviçoeadatadeemissão
dodocumentofiscale(ii)certificaçãodosvaloresaseremreconhecidosemconsonânciacomoscontratos
pactuados.
Devidoàrelevânciadosmontantesenvolvidoseàscaracterísticasinerentesaoprocessode
reconhecimentodereceita,incluindoovolumedecontratoseoprocessodecapturademediçãodo
serviçoprestadodentrodoperíododecompetência,consideramosessetemacomoumassunto
significativoemnossostrabalhosdeauditoria.
Comooassuntofoiconduzidoemnossaauditoria
Nossosprocedimentosdeauditoriaincluíram:(i)entendimentodosprocessosinternosdaCompanhiapara
mensuraçãoereconhecimentodasreceitascomprestaçãodeserviço;(ii)avaliaçãodossistemase
mecanismosutilizadosnoprocessocomaparticipaçãodeespecialistasemtecnologia;(iii)verificação,por
amostragem,dasdocumentaçõessuportedosserviçosdelocaçãorealizadasnoperíodo;(iv)testede
reconhecimentopelacompetênciadasreceitas,comverificaçãodedocumentaçãosuporte,taiscomo
mediçãoevencimentosdoscontratosrealizadoscomosclientesdentrodacompetênciacorreta;(v)análise
mensaldasreceitasutilizandodadosagregadosedesagregadosparaidentificarrelaçõesou
movimentaçõesdissonantesàsnossasexpectativas;e(vi)análisedasdivulgaçõesrealizadaspela
Companhianasdemonstraçõesfinanceiras.
Combasenasevidênciasobtidaspormeiodenossosprocedimentosanteriormentedescritos,
consideramosqueaapuraçãoereconhecimentodareceita,suacontabilizaçãoeasrespectivasdivulgações
emnotasexplicativassãoaceitáveisnocontextodasdemonstraçõesfinanceirastomadasemconjunto.
Outrosassuntos
Demonstraçõesdovaloradicionado
Ademonstraçãodovaloradicionado(“DVA”)referenteaoperíododetrêsmesesfindoem31demarçode
2021,elaboradasobaresponsabilidadedaAdministraçãodaCompanhiaeapresentadacomoinformação
suplementarparafinsdeIFRS,foisubmetidaaprocedimentosdeauditoriaexecutadosemconjuntocoma
auditoriadasdemonstraçõesfinanceirasdaCompanhia.Paraaformaçãodenossaopinião,avaliamosse
essademonstraçãoestáconciliadacomasdemonstraçõesfinanceiraseosregistroscontábeis,conforme
aplicável,eseasuaformaeoseuconteúdoestãodeacordocomoscritériosdefinidosnopronunciamento
técnicoCPC09ͲDemonstraçãodoValorAdicionado.Emnossaopinião,essademonstraçãodovalor
adicionadofoiadequadamenteelaborada,emtodososaspectosrelevantes,segundooscritériosdefinidos
nessepronunciamentotécnicoesãoconsistentesemrelaçãoàsdemonstraçõesfinanceirastomadasem
conjunto.
Outrasinformaçõesqueacompanhamasdemonstraçõesfinanceiraseorelatóriodoauditor
AAdministraçãodaCompanhiaéresponsávelporessasoutrasinformaçõesquecompreendemo
RelatóriodaAdministração.
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NossaopiniãosobreasdemonstraçõesfinanceirasnãoabrangeoRelatóriodaAdministração,enão
expressamosqualquerformadeconclusãodeauditoriasobreesserelatório.
Emconexãocomaauditoriadasdemonstraçõesfinanceiras,nossaresponsabilidadeéadeleroRelatório
daAdministraçãoe,aofazêͲlo,considerarseesserelatórioestá,deformarelevante,inconsistentecomas
demonstraçõesfinanceirasoucomnossoconhecimentoobtidonaauditoriaou,deoutraforma,aparenta
estardistorcidodeformarelevante.Se,combasenotrabalhorealizado,concluirmosquehádistorção
relevantenoRelatóriodaAdministração,somosrequeridosacomunicaressefato.Nãotemosnadaa
relataraesserespeito.
ResponsabilidadesdaAdministraçãoedagovernançapelasdemonstraçõesfinanceiras
AAdministraçãoéresponsávelpelaelaboraçãoeadequadaapresentaçãodasdemonstraçõesfinanceiras
deacordocomaspráticascontábeisadotadasnoBrasilecomasnormasinternacionaisderelatório
financeiro(IFRS),emitidaspeloIASB,epeloscontrolesinternosqueeladeterminoucomonecessáriospara
permitiraelaboraçãodedemonstraçõesfinanceiraslivresdedistorçãorelevante,independentementese
causadaporfraudeouerro.
Naelaboraçãodasdemonstraçõesfinanceiras,aAdministraçãoéresponsávelpelaavaliaçãodacapacidade
deaCompanhiacontinuaroperandoedivulgando,quandoaplicável,osassuntosrelacionadoscomasua
continuidadeoperacionaleousodessabasecontábilnaelaboraçãodasdemonstraçõesfinanceiras,anão
serqueaAdministraçãopretendaliquidaraCompanhiaoucessarsuasoperações,ounãotenhanenhuma
alternativarealistaparaevitaroencerramentodasoperações.
OsresponsáveispelagovernançadaCompanhiasãoaquelescomresponsabilidadepelasupervisãodo
processodeelaboraçãodasdemonstraçõesfinanceiras.
Responsabilidadesdoauditorpelaauditoriadasdemonstraçõesfinanceiras
Nossosobjetivossãoobtersegurançarazoáveldequeasdemonstraçõesfinanceiras,tomadasem
conjunto,estãolivresdedistorçãorelevante,independentementesecausadaporfraudeouerro,eemitir
relatóriodeauditoriacontendonossaopinião.Segurançarazoáveléumaltoníveldesegurança,masnão
umagarantiadequeaauditoriarealizadadeacordocomasnormasbrasileiraseinternacionaisdeauditoria
sempredetectaaseventuaisdistorçõesrelevantesexistentes.Asdistorçõespodemserdecorrentesde
fraudeouerroesãoconsideradasrelevantesquando,individualmenteouemconjunto,possaminfluenciar,
dentrodeumaperspectivarazoável,asdecisõeseconômicasdosusuáriostomadascombasenasreferidas
demonstraçõesfinanceiras.
Comopartedeumaauditoriarealizadadeacordocomasnormasbrasileiraseinternacionaisdeauditoria,
exercemosjulgamentoprofissionalemantemosceticismoprofissionalaolongodaauditoria.Alémdisso:
x Identificamoseavaliamososriscosdedistorçãorelevantenasdemonstraçõesfinanceiras,
independentementesecausadaporfraudeouerro,planejamoseexecutamosprocedimentosde
auditoriaemrespostaataisriscos,bemcomoobtemosevidênciadeauditoriaapropriadaesuficiente
parafundamentarnossaopinião.Oriscodenãodetecçãodedistorçãorelevanteresultantedefraudeé
maiordoqueoprovenientedeerro,jáqueafraudepodeenvolveroatodeburlaroscontrolesinternos,
conluio,falsificação,omissãoourepresentaçõesfalsasintencionais.
x Obtemosentendimentodoscontrolesinternosrelevantesparaaauditoriaparaplanejarmos
procedimentosdeauditoriaapropriadosàscircunstâncias,masnãocomoobjetivodeexpressarmos
opiniãosobreaeficáciadoscontrolesinternosdaCompanhia.
x Avaliamosaadequaçãodaspolíticascontábeisutilizadasearazoabilidadedasestimativascontábeise
respectivasdivulgaçõesfeitaspelaAdministração.
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x Concluímossobreaadequaçãodouso,pelaAdministração,dabasecontábildecontinuidade
operacionale,combasenasevidênciasdeauditoriaobtidas,seexisteincertezarelevanteemrelaçãoa
eventosoucondiçõesquepossamlevantardúvidasignificativaemrelaçãoàcapacidadede
continuidadeoperacionaldaCompanhia.Seconcluirmosqueexisteincertezarelevante,devemos
chamaraatençãoemnossorelatóriodeauditoriaparaasrespectivasdivulgaçõesnasdemonstrações
financeirasouincluirmodificaçãoemnossaopinião,seasdivulgaçõesforeminadequadas.Nossas
conclusõesestãofundamentadasnasevidênciasdeauditoriaobtidasatéadatadenossorelatório.
Todavia,eventosoucondiçõesfuturaspodemlevaraCompanhiaanãomaissemanteremcontinuidade
operacional.
x Avaliamosaapresentaçãogeral,aestruturaeoconteúdodasdemonstraçõesfinanceiras,inclusiveas
divulgaçõeseseasdemonstraçõesfinanceirasrepresentamascorrespondentestransaçõeseoseventos
demaneiracompatívelcomoobjetivodeapresentaçãoadequada.
ComunicamoͲnoscomosresponsáveispelagovernançaarespeito,entreoutrosaspectos,doalcance
planejado,daépocadaauditoriaedasconstataçõessignificativasdeauditoria,inclusiveaseventuais
deficiênciassignificativasnoscontrolesinternosqueidentificamosdurantenossostrabalhos.
Fornecemostambémaosresponsáveispelagovernançadeclaraçãodequecumprimoscomasexigências
éticasrelevantes,incluindoosrequisitosaplicáveisdeindependência,ecomunicamostodososeventuais
relacionamentosouassuntosquepoderiamafetar,consideravelmente,nossaindependência,incluindo,
quandoaplicável,asrespectivassalvaguardas.
Dosassuntosqueforamobjetodecomunicaçãocomosresponsáveispelagovernança,determinamos
aquelesqueforamconsideradoscomomaissignificativosnaauditoriadasdemonstraçõesfinanceirasdo
períodocorrenteeque,dessamaneira,constituemosprincipaisassuntosdeauditoria.Descrevemosesses
assuntosemnossorelatóriodeauditoria,amenosqueleiouregulamentotenhaproibidodivulgação
públicadoassunto,ouquando,emcircunstânciasextremamenteraras,determinarmosqueoassuntonão
devesercomunicadoemnossorelatórioporqueasconsequênciasadversasdetalcomunicaçãopodem,
dentrodeumaperspectivarazoável,superarosbenefíciosdacomunicaçãoparaointeressepúblico.
SãoPaulo,28demaiode2021
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados,
A Administração da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“ARMAC” ou “Companhia”)
submete à sua apreciação o Relatório da Administração e as correspondentes
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório do Auditor Independente,
referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2021.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Apresentamos os resultados do primeiro trimestre de 2021 da ARMAC, empresa que atua
com foco no compartilhamento de ativos para os setores do agronegócio, mineração,
florestal e infraestrutura. Nosso modelo de negócio tem como objetivo colocar nosso
conhecimento em manutenção e operação de máquinas pesadas a serviço de nossos
clientes, trazendo eficiência a partir da redução do tempo ocioso das máquinas e gerando
grandes ganhos na execução da manutenção e da operação.
Nossa Receita Bruta de locação e serviços atingiu R$ 55,1 milhões, que representa um
crescimento de 150,2% comparado ao 1T20. Esse crescimento foi inteiramente orgânico
e advém principalmente do aumento de nosso market share no mercado de locação de
equipamentos pesados, devido a confiança crescente dos clientes em nossa capacidade
operacional e proposta de valor. Por ainda termos um market share incipiente neste
mercado, estamos confiantes de que são muitas as oportunidades de crescimento no
futuro.
Nosso EBITDA atingiu R$ 27,1 milhões, um crescimento de 180,1% comparado ao 1T20,
com a expansão da margem EBITDA de 48,8% no 1T20 para 54,5%.
Durante o 1T21, expandimos nossa frota de 1.046 equipamentos para 1.403
equipamentos. O investimento total foi de R$ 140 milhões. As fontes principais de recurso
foram a própria geração de caixa da Companhia e novos financiamentos captados com
nossos parceiros do sistema financeiro.
Para o restante de 2021, temos a ambição de oferecer nossa proposta de valor para um
número cada vez maior de clientes, que hoje têm suas frotas próprias ou locadas através
de contratos de leasing, com custos de manutenção e complexidades operacionais
elevadas. As necessidades do cliente estão no centro de tudo que fazemos e esperamos
gerar cada vez mais valor a partir de um uso mais eficiente e sustentável de equipamentos
pesados.
Por fim, agradecemos a confiança depositada por nossos clientes, fornecedores e parceiros
financeiros. Reforçamos que a vontade de os servir com a maior eficiência possível é o
que nos move diariamente.
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RESULTADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS
R$ em milhões

1T 2021

1T 2020

Var. %

1.403

510

175,1%

Receita Bruta
Receita bruta de locação e serviços
Receita bruta de venda de ativos

57,1
55,1
2,0

22,0
22,0
0,0

159,1%
150,2%
n.m.

Receita Líquida
Receita líquida de locação e serviços
Receita líquida de venda de ativos

51,8
49,8
2,0

19,8
19,8
0,0

161,0%
151,1%
n.m.

Lucro Bruto
% receita líquida

23,3
45,0%

9,2
46,6%

152,2%
-1,6 p.p.

EBIT
% receita líquida

19,0
36,7%

7,3
36,8%

160,0%
-0,2 p.p.

EBITDA*
% receita líquida*

27,1
54,5%

9,7
48,8%

180,1%
+5,6 p.p.

Lucro Líquido Caixa
% receita líquida

16,7
32,3%

6,9
35,0%

140,4%
-2,8 p.p.

Lucro Líquido
% receita líquida

7,7
14,8%

3,0
15,4%

151,5%
-0,6 p.p.

Número de Equipamentos para Aluguel

* excluí o resultado da venda de ativos do imobilizado.

Receita Bruta
No 1T21, a receita bruta atingiu R$ 57,1 milhões, crescendo 159,1% quando comparada
ao 1T20. A receita bruta de locação e serviços atingiu R$ 55,1 milhões, crescendo 150,2%
quando comparada ao 1T20.
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EBITDA
No 1T21, o EBITDA atingiu R$ 27,1 milhões, crescendo 180,1% quando comparada ao
1T20. A margem EBITDA aumentou de 54,5% no 1T20 para 54,5% no 1T21.

R$ em milhões
Lucro Líquido
( + ) Imposto de renda e cont. social
( + ) Despesas financeiras
;оͿZĞĐĞŝƚĂƐfinanceiras
( + ) Depreciação e amortização
;нͬоͿZĞƐƵůƚĂĚŽŶĆŽrecorrente*
EBITDA
% margem EBITDA

1T 2021

1T 2020

Var. %

7,7
4,3
7,4
(0,4)
8,1
0,1
27,1
54,5%

3,0
1,9
2,5
(0,1)
2,4
9,7
48,8%

151,5%

180,1%
+5,6 p.p.

* resultado de venda de ativos do imobilizado.

Lucro Líquido e Lucro Líquido Caixa
No 1T21, o Lucro Líquido Caixa atingiu R$ 16,7 milhões, crescendo 140,4% quando
comparado ao 1T20. Como percentual da receita líquida houve uma queda de 35,0% no
1T20 para 32,3% no 1T21. Essa queda se deu principalmente pelo aumento da
alavancagem da empresa. No 1T21, o Lucro Líquido atingiu R$ 7,7 milhões, crescendo
151,5% quando comparado ao 1T20. A margem líquida caiu de 15,4% no 1T20 para
15,4% no 1T21.

R$ em milhões
Lucro Líquido
% receita líquida
( + ) Impostos diferidos e utilização de créditos
sobre a aquisição de ativos imobilizados
Lucro Líquido Caixa
% receita líquida

1T 2021

1T 2020

Var. %

7,7
14,8%

3,0
15,4%

151,5%
-0,6 p.p.

9,0

3,9

16,7
32,3%

6,9
35,0%

140,4%
-2,8 p.p.

Endividamento e Investimento de Capital
No 1T21, a Companhia investiu R$140 milhões, sendo R$120 milhões na expansão da
nossa frota de equipamentos para locação. Com isso, a Companhia atingiu uma frota com
valor de aquisição total de R$438 milhões, crescendo em 36% quando comparado a
dezembro de 2010.
Financiamos 100% dos equipamentos adquiridos no 1T21 através de novas linhas com
nossos parceiros financeiros. A captação total do trimestre foi de R$145 milhões, enquanto
a amortização realizada foi de R$ 32 milhões, do qual R$ 18 milhões refere-se a prépagamento de financiamentos antigos.
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Fechamos o 1T21 com uma dívida bruta de R$ 401 milhões e uma dívida líquida de
R$ 282 milhões. Desse modo, nossa alavancagem atingiu 3,95x. A alavancagem de 3,95x
ao final do trimestre deve-se principalmente ao alto crescimento da Companhia. Nosso
EBITDA em março de 2020 era de R$ 2,9 milhões por mês, e em março de 2021 atingiu
R$ 10,7 milhões por mês. Sendo assim, considerado o EBITDA run-rate1
(R$ 128,4 milhões), nossa alavancagem fechou em março de 2021 em 2,3x, um índice
considerado saudável pela Administração.

R$ em milhões

1T 2021

1T 2020

Var. %

Capex

140,0

27,5

409,6%

Novas captações

144,9

28,7

405,4%

Dívida bruta
Curto prazo
Longo prazo

401,4
78,4
323,0

94,9
27,2
67,7

Caixa e aplicações financeiras

109,0

4,4

Dívida líquida
Dívida Líquida / EBITDA UDM
Dívida Líquida / EBITDA Trimestral Run-Rate1

292,4
3,95x
2,70x

90,5
2,68x
2,34x

223,0%

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Acreditamos que o amadurecimento da Companhia, a partir da implantação gradual das
melhores práticas de governança corporativa é essencial para que possamos servir cada
vez melhor a todos os nossos stakeholders. No 1T21, nossa governança era composta por
um Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva e um Comitê de Investimentos

CAPITAL HUMANO
A cultura e o compromisso de nossas equipes e lideranças é a maior vantagem
comparativa da ARMAC. Investimos continuamente para expandir essa vantagem
comparativa a partir da formação de cada vez mais mecânicos, motoristas, operadores,
engenheiros e administradores que se identifiquem com o jeito “graxa na caveira” de fazer
acontecer e servir nossos clientes.
Nossa liderança é formada na linha de frente, com apoio da ARMAC para que possam se
desenvolver e estar à altura dos novos desafios que carreiras diferentes vão demandar.
Ao fim do 1T21 atingimos 806 funcionários, comparado a 603 no fim de 2020.

1

EBITDA mensal multiplicado por 12, ou o EBITDA trimestral multiplicado por 4.
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SUSTENTABILIDADE
Nosso modelo de negócio está totalmente alinhado aos princípios da economia do
compartilhamento, e gera eficiência às cadeias onde estamos atuando através da redução
das horas ociosas dos equipamentos e da gestão cuidadosa da manutenção.
Além disso, acreditamos que nosso modelo de negócio é o motor de uma grande
transformação social para profissionais da linha de frente, que geralmente não tiveram a
oportunidade de uma formação superior. Mecânicos, motoristas de carreta, operadores,
estão no centro da geração de valor para clientes e acionistas, e, portanto, têm na ARMAC
oportunidades de carreira e desenvolvimento pessoal que outras empresas não oferecem.

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES
Ao longo do primeiro trimestre de 2021, a Companhia utilizou os serviços de auditoria
independente da Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda. (“Deloitte”) para realizar a
revisão e emitir relatórios sobre as demonstrações financeiras da Companhia. A
administração da Companhia informa que tem como política não contratar o auditor
independente em serviços de consultoria que possam gerar conflitos de interesse. A
administração e seu auditor independente entendem que os serviços mencionados não
geram conflitos de interesse e, portanto, não apresentam riscos de independência de
acordo com as regras vigentes no Brasil.
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8
7

Estoques

Tributos a recuperar

10

1.970

599.001

520
430.522

429.219

488

295

430.028

307.791

453

306.305

715

318

122.237

4.575
168.479

9.649

1.985

23.866

84.767

31/12/2020

13.637

2.807

38.497

108.963

31/03/2021

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Total do ativo

Total do Ativo Não Circulante

9.1

Imobilizado

Intangível

Outros ativos

Tributos a recuperar

Ativo Não Circulante

Total do ativo circulante

7

6.1

Contas a receber de clientes

Outros ativos

5

Nota

Caixa e equivalentes de caixa

Ativo Circulante

ATIVO

Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇOS PATRIMONIAIS

ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.

9.2
16.3
18.2

Parcelamentos de tributos
Tributos diferidos

Total do passivo e do patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

1.260

16.4
16.3

Reserva legal
Reserva de lucros

599.001

20.428
142.160

119.325

16.1
16.1

Capital social

1.147

22.099
358.869

552

13.198

323.020

375
97.972

968

-

103

406

5.612

1.203

78.358

10.947

31/03/2021

Reserva de Capital

Patrimônio Líquido

Total do passivo não circulante

12.1

Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil por direito de uso

Passivo Não Circulante

Total do passivo circulante

Outras contas a pagar

17

16.3

Dividendos a pagar
Partes relacionadas

14

13

9.2

12.1

11

Nota

Parcelamentos de tributos

Obrigações tributárias

Obrigações sociais e trabalhistas

Arrendamento mercantil por direito de uso

Empréstimos e financiamentos

Fornecedores

Passivo Circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

430.028

85.060

13.146

70.066
877

971

255.128

17.920

557

13.059

223.592

89.840

169

608

5.500

130

250

4.283

1.156

64.963

12.781

31/12/2020

6

ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADOS
Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
Receita líquida operacional
(  ) Custo dos serviços prestados

51.755

19.827

20

(28.443)

(10.584)

23.312

9.243

(4.338)

(1.944)

18.974

7.299

(7.443)

(2.498)

20

( = ) Lucro operacional antes do resultado
financeiro
(  ) Despesas financeiras
(  ) Receitas financeiras

31/03/2020

19

( = ) Lucro bruto
Despesas operacionais
(  ) Administrativas e comerciais

31/03/2021

22
21

447

125

( = ) Resultado financeiro líquido

(6.996)

(2.373)

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da

11.978

4.926

contribuição social
Imposto de renda e da contribuição social
(  ) Corrente

18.1

(134)

(  ) Diferido

18.2

(4.179)

(1.878)

7.665

3.048

6,68

4,32

( = ) Lucro líquido do período
Lucro básico diluído por ação (em R$)

-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

31/03/2021

31/03/2020

Lucro líquido do período

7.665

3.048

Resultado abrangente do período

7.665

3.048

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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214

215
16.3

Constituição de reservas

Dividendos distribuídos

176

16.1
16.1

Aumento de capital

Gasto com emissão de ações
-

-

-

-

-

125.462

-

-

-

50.228

-

-

-

-

-

-

(6.137)

-

-

(969)

-

(5.168)

Gastos com
Emissões
de Ações

RESERVA DE CAPITAL

-

75.234

Ágio na
Emissão
de Ações

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1.147

Constituição de reservas

Saldos em 31 março 2021

-

Lucro líquido do exercício
16.4

971

Saldos em 31 de dezembro de 2020
-

705

Saldos em 31 de março de 2020

-

-

16.4

Lucro líquido do exercício

230
475

Aumento de capital

16.1

Saldos em 31 dezembro 2019

Nota

Capital
Social

Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.

-

-

1.260

383

-

-

-

877

(152)

-

(152)

Reserva
Legal

20.428

(383)

7.665

-

-

13.146

25.595

(484)

152

3.048

-

22.879

Reserva
de Lucros

142.160

-

7.665

(969)

50.404

85.060

26.148

(484)

-

3.048

475

23.109

Patrimônio
Líquido

9

ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Nota

31/03/2021

31/03/2020

11.978

4.926

8.083
2.042
360
140
242
6.625

2.383
282
206
16
2.329

(16.651)
(3.969)
(822)
(2.378)
(1.834)
1.329
160
206

(4.041)
(1.096)
(5)
(696)
(1.385)
664
(21)
319

(6.947)
(241)
(8)
(106.279)
(134)
(108.098)

(2.181)
(16)
(5)
(2.500)
(821)

9.1
10

1.880
(73)
1.807

(11)
(11)

12.2

118.715
50.404
(5.500)
(31.710)
(429)
(24)
(969)
130.487

5.687
34
475
(959)
(6.700)
(78)
(15)
(1.556)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

24.196

(2.388)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

84.767
108.963

6.793
4.405

(26.140)
(7.547)
(614)

(22.975)
(1.995)
(1.156)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustado por:
Depreciação e amortização
Custo na baixa de ativos desmobilizados
Provisão de contas a pagar
Perdas de créditos esperados
Encargos sobre arrendamento direito de uso
Juros sobre empréstimos e financiamentos

9.1 e 10
9.1
17
6.3
9.2
12.2

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
12.2
9.2

Juros sobre financiamentos
Juros sobre arrendamento de direito de uso
Juros sobre parcelamentos
Aquisição de ativos imobilizados
Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

9.1
18.1

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recebimento pela venda de imobilizado
Aquisição de ativos intangíveis
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de parcelamentos
Aumento de capital
Pagamento de dividendos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Pagamento de arrendamento de direito de uso
Pagamento de parcelamentos
Gasto na emissão de ações
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

16.1
16.3
12.2
9.2
16.1

Principais transações que não afetaram o caixa, registradas no balanço
Captação de financiamentos para aquisição de imobilizado (FINAME e CDC)
Geração de crédito de PIS/COIFNS na aquisição de imobilizado
Adoção inicial CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

31/03/2021

31/03/2020

57.120

104.287

Receitas:
Receita de aluguel, serviços e outros

19

Perdas de créditos esperadas

6.3

(140)

(828)

(10.720)

(24.154)

46.260

79.305

(8.083)

(16.642)

38.177

62.663

Serviços e materiais de terceiros
Serviços de terceiros, materiais e outros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

9 e 10

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferências
Receitas financeiras

21

447

Outras
Valor adicionado a distribuir

365

(2)

(501)

38.622

62.527

Pessoal
Remuneração direta

6.805

13.504

Benefícios

5.566

4.254

559

1.105

1.372

3.088

8.804

15.525

408

1.011

7.443

10.278

FGTS
INSS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros

22

Remuneração de capitais próprios
Dividendos

16.3

Lucros retidos

7.665

Distribuição do valor adicionado

38.622

(484)
14.246

62.527

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Companha” ou “Armac”) é uma sociedade por ações de capital
fechado, sediada no município de Cotia, SP.
A Armac tem como principal atividade a locação de máquinas, veículos e equipamentos para carga, descarga
e manipulação de materiais agrícolas e de construção.
COVID-19
A Companhia vem acompanhando com atenção a evolução da pandemia do COVID-19, declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como seus reflexos na economia.
A Companhia desde o início da pandemia adotou medidas recomendadas pelas autoridades competentes para
proteger a saúde de seus colaboradores e buscar impedir qualquer interrupção em suas atividades
operacionais. Dentre as principais medidas tomadas, estão: reforço dos protocolos de higiene; propagação de
informações sobre o tema em seus canais de comunicação internos; cancelamento de eventos internos e
viagens; flexibilização de rotinas de trabalho para evitar aglomerações; adesão ao trabalho remoto para
diversos grupos de profissionais; adoção das medidas provisórias implementadas pelo Governo Federal para
prorrogação de pagamento de impostos e tributos dentre outras medidas. A Companhia ressalta que não houve
renegociações ou rompimentos de contratos com clientes significativos sem que a Companhia obtivesse
contrapartida julgada adequada pela Administração, bem como, não houve devoluções de ativos por
encerramento de contrato antecipado, inadimplências relevantes no contas a receber e/ou descontos
relevantes acordados com os clientes.
Como a operação da Companhia é em grande parte ligada ao setor do agronegócio, ainda não foi possível
identificar impactos negativos nas nossas operações da companhia.

2.

BASE DE ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
2.1.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional
Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards Board
- IASB”.

2.2.

Declaração de relevância
A Administração aplicou na elaboração das demonstrações financeiras a orientação técnica OCPC
7 e Deliberação CVM nº 727/14, com a finalidade de divulgar somente informações relevantes, que
auxiliem os usuários das demonstrações financeiras na tomada de decisões, sem que os
requerimentos mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração afirma
que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na
gestão do negócio.
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

2.3.

Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado
de outra forma. O custo histórico é geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas
em troca de ativos.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de mensuração,
independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica
de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em
consideração as características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado
levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de
mensuração.
As demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade operacional, que
pressupõe que a entidade conseguirá cumprir suas obrigações de pagamentos decorrentes de
empréstimos bancários conforme os prazos divulgados na nota explicativa n° 12.

2.4.

Autorização para emissão das demonstrações financeiras
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de maio de 2021 foi autorizada a
conclusão e divulgação das presentes demonstrações financeiras.

2.5.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando o real (R$), moeda do
ambiente econômico no qual a Companhia atua, eleita moeda funcional de apresentação das
demonstrações financeiras.

2.6.

Uso de estimativas e julgamentos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um efeito significativo sobre os valores reconhecidos nas
demonstrações financeiras, estão contempladas a seguir:
a) Valor residual e taxa de depreciação e amortização dos ativos – nota explicativa n° 9
A Companhia efetua análise da vida útil dos bens e estima o valor residual de venda dos
veículos leves, pesados e máquinas e equipamentos, a fim de que o valor residual contábil
seja próximo do valor residual de venda.
b) Perdas de créditos esperadas – nota explicativa n° 6
A Companhia efetua estimativa de perda das contas a receber considerando o histórico de
perdas dos clientes e as perdas de créditos esperadas baseada nas análises de deterioração
de riscos de créditos dos clientes monitoradas pela área de crédito e cobrança.
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

c) Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos – nota explicativa n° 18
A Companhia efetua análise de recuperabilidade dos saldos de tributos diferidos ativos
anualmente, com base na expectativa de lucros tributáveis futuros, sendo constituídos ativos
somente para a parcela dos saldos de prejuízo fiscal, base negativa de contribuição social
sobre o lucro líquido e diferenças temporárias sobre os quais a Companhia possuem projeções
de utilização dentro de um prazo considerado razoável. A Administração utiliza-se de
premissas significativas nesses estudos, projetando suas receitas, custos e despesas, com
base nas informações de contratos correntes e de contratos de longo prazo com clientes.
d) Análise de indicativos de desvalorização do ativo imobilizado e redução ao valor recuperável
(“impairment”) – nota explicativa n° 9
A Companhia avalia, no mínimo anualmente, se ocorreram eventos ou mudanças que
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. Caso sejam identificados indicativos,
é efetuado o teste de “impairment” considerando o nível de Unidade Geradora de Caixa - UGC,
que são as máquinas e equipamentos. Nessa circunstância, a Companhia utiliza-se de
premissas chaves na determinação dos fluxos de caixa projetados.
Para o exercício findo em 31 de março de 2021, a Administração não identificou indicadores
de que o ativo imobilizado poderia apresentar “impairment”. O intangível não é material na
avaliação da Companhia e não compõe a unidade geradora de caixa.
e) Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários e depósitos judiciais – nota explicativa
n°15
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos de caráter cível, trabalhistas e
tributário.
Provisão são constituídas para todas as demandas decorrentes de processos judiciais para os
quais é provável que uma saída de recursos seja efetuada para suprir uma contingência e ou
liquidar uma obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos advogados externos. As 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.
f)

Direito de uso e passivo de arrendamento – nota explicativa nº 9.1
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de
início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo e
subsequentemente pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor
recuperável, e ajustado por certas mensurações do passivo de arrendamento. O passivo de
arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos de
arrendamento que não foram pagos na data de início, descontados usando a taxa de desconto
mensurada pela Administração e ajustada a realidade da Companhia (“spread” de crédito). A
Companhia utiliza-se de premissas relevantes na determinação da taxa de desconto para a
mensuração do valor presente dos pagamentos de arrendamento.
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3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1.

Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na demonstração do resultado quando for satisfeita a obrigação de
desempenho. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita
é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A receita é reconhecida quando todos os critérios a seguir forem atendidos:


Quando as partes do contrato aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou de acordo
com outras práticas usuais de negócios) e estiverem comprometidas em cumprir suas
respectivas obrigações;



Quando a Companhia puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou
serviços a serem transferidos;



Quando a Companhia puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a
serem transferidos;



Quando o contrato possuir substância comercial (ou seja, espera-se que o risco, a época ou o
valor dos fluxos de caixa futuros da Companhia não se modifiquem como resultado do
contrato);



Quando for provável que a Companhia receberá a contraprestação à qual terá direito em troca
dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente.

a) Receita de locação e prestação de serviço
Locação de plataformas elevatórias, caminhões e equipamentos pesados com ou sem cessão
de mão de obra, que viabilizam as demandas técnicas para atender as necessidades de
clientes do agronegócio e infraestrutura. As faturas são emitidas no final do mês corrente, após
a prestação de serviço. Os pagamentos são realizados após a emissão das faturas.
A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme a utilização das máquinas e
equipamentos pelo cliente.
b) Receita de venda de ativos
A receita de venda de ativos (máquinas e caminhões) é uma atividade acessória e
complementar à atividade de locação de equipamentos. A Companhia vende equipamentos
através de seus consultores comerciais, os quais utilizam de plataformas de anúncios para
divulgação dos ativos.
A receita de venda de ativos é reconhecida quando se transfere o controle do ativo para o
cliente, geralmente na entrega dos produtos. A liquidação dessa venda é realizada a vista, no
vencimento da fatura.
A Companhia não fornece nenhum tipo de garantia sobre o ativo comercializado.
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3.2.

Instrumentos financeiros
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.
A classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo
de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa
contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes
(“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros, na
Companhia:
Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado
é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de
juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é
reconhecido também no resultado.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as
condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:

3.3.



É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais.



Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua
distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido pela legislação
societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras.
Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que
servem de base de preparação das demonstrações financeiras, registros complementares, e
segundo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado (“DVA”).

3.4.

Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo
com prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação.
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Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de Depósito
Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos
até a data de apresentação das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de
realização.
3.5.

Contas a receber e provisão para perdas de créditos esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pela prestação de serviços de
aluguel de equipamentos e venda de ativos e estão registradas aos valores nominais das faturas
e deduzidas da provisão para perdas de créditos esperadas. A Companhia possui dois critérios
para a constituição de provisão para perdas de créditos esperadas: (i) recebíveis com atrasos
superiores a 90 dias, e (ii) clientes em que a Administração decidiu retirar os equipamentos devido
a inadimplência. Ambos os critérios precisam ser cumpridos para a constituição da provisão. Além
disso, há uma análise caso a caso em que recebíveis podem ser adicionados ou excluídos com
base no melhor julgamento da Administração da possibilidade de recuperação desses créditos.

3.6.

Estoques
Mensurados pelo custo de aquisição e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações
e condições existentes. Os estoques são valorizados ao custo de aquisição e deduzidos das
perdas estimadas, quando aplicável.
Os estoques são valorizados ao custo médio ponderado e deduzidos das perdas estimadas,
quando aplicável.

3.7.

Imobilizado
a) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”)
acumuladas, quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
adquiridos para locação inclui os custos diretos para disponibilizar os ativos no local e em
condições necessárias para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Administração. O custo de ativos construídos pelas próprias Companhias inclui o custo de
materiais e mão de obra direta.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado do exercício.
b) Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos incorporados no
componente fluirão para as Companhias e o seu custo possa ser medido de forma confiável.
Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no resultado, quando incorridos.
c) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso,
ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada
e o ativo está disponível para uso.
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A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos
itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos que o montante esteja
incluído no valor contábil de outro ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo menor
período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja
razoavelmente certo que as Companhias obterão a propriedade do bem no fim do prazo de
arrendamento.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício corrente
e o comparativo são as seguintes:

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Direito de uso em arrendamento
Máquinas
Implementos industriais, rodoviários e ferramentas
Veículos leves e pesados
Móveis e utensílios e equipamentos de informática
Sistemas e Aplicativos

Vida útil
3,4 anos
1,8 a 10 anos
10 anos
7,1 anos
10 anos
10 anos
3 a 5 anos

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras. Quando aplicável, os efeitos decorrentes de
alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
3.8.

Intangível
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo,
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos.
A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício, e o efeito
de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com
vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por
redução ao valor recuperável, as quais são avaliadas anualmente. Ganhos e perdas resultantes
da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da
venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento
da baixa do ativo.

3.9.

Direito de uso e arrendamentos
Direito de uso locação de imóveis representado pelo valor presente do fluxo de pagamento de
aluguéis fixos ou mínimos nos contratos de arrendamento dos imóveis, pátio, depósito e escritórios
da Companhia. É reconhecido no ativo como um item do Imobilizado e no passivo como obrigação
do arrendamento de direito de uso.
Os ativos reconhecidos são depreciados pelo prazo do contrato de arrendamento incluindo uma
renovação automática por igual período.
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Aos passivos de arrendamento são apropriados os juros calculados na determinação do valor
presente, com taxas de descontos demonstradas na nota explicativa nº 9.1 pelo prazo do contrato
de arrendamento incluindo uma renovação automática por igual período. Anualmente, conforme
índices e prazos definidos em contrato para fins de reajuste do arrendamento, o direito de uso é
remensurado.
3.10. Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um ativo
não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso tais evidências estejam
presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o maior valor entre: (i) seu valor
justo menos os custos que seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso
é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do
ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida a
redução (provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
3.11. Provisões
Reconhecidas quando:


A Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de eventos
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.



São quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação,
utilizando a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São
atualizadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras pelo montante
estimado das perdas prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos assessores
jurídicos.

3.12. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado pelo método
de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas bancárias que são reconhecidas
no resultado pelo método de juros efetivos.
3.13. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240, para
imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de
apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
aos exercícios anteriores.
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O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base
negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes
valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se
espera que sejam aplicadas às diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando
elas forem realizadas, com base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas,
até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto de renda lançado pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas fiscais,
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros
futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de apresentação
das demonstrações financeiras e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais
provável.
3.14. Lucro por ação
a) Lucro por ação básico
O Lucro por ação básico é calculado dividindo-se o lucro do exercício atribuído aos acionistas
da Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação (incluindo ajustes
por bônus e emissão de direitos).
b) Lucro por ação diluído
O Lucro por ação diluído é calculado ajustando-se o lucro e a média ponderada da quantidade
de ações levando-se em conta a conversão de todas as ações potenciais com efeito de
diluição. Ações potenciais são instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar na
emissão de ações, como títulos conversíveis e opções, incluindo opções de compra de ações
por empregados.
3.15. Segmentos operacionais
O segmento operacional é apresentado de modo consistente com relatórios internos fornecidos
para os principais tomadores de decisões (Diretoria e Conselho de Administração) da Companhia,
responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho do segmento
operacional.
4.

NORMAS ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES DE NORMAS EMITIDAS
As novas normas ou alterações de normas e interpretações no contexto das demonstrações financeiras
da Companhia serão efetivas conforme descritas abaixo:
4.1.

Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16 - Concessões de Aluguel Relacionadas
à Covid-19 - expediente prático
A Administração avaliou o expediente prático emitido pelo IASB em maio de 2020 e concluiu que
não há impactos nas demonstrações financeiras.
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4.2.

Novas normas, alterações e interpretações ainda não adotadas
As novas normas ou alterações de normas e interpretações no contexto das demonstrações
financeiras da Companhia serão efetivas conforme descritas abaixo:
Novas Normas, alterações e interpretações
Alterações à IFRS 10 (CPC 36 (R3)) – Demonstrações
Alterações à IAS 1 – Classificação de Passivos como
Circulantes ou Não Circulantes (i)

Vigência a partir de
Data não definida pelo IASB
1º de janeiro de 2023

(i) Revisão de outras normas
As alterações à IAS 1 afetam apenas a apresentação de passivos como circulantes ou não
circulantes no balanço patrimonial e não o valor ou a época de reconhecimento de qualquer ativo,
passivo, receita ou despesas, ou as informações divulgadas sobre esses itens.
As alterações esclarecem que a classificação de passivos como circulantes ou não circulantes se
baseia nos direitos existentes na data do balanço, especificam que a classificação não é afetada
pelas expectativas sobre se uma entidade irá exercer seu direito de postergar a liquidação do
passivo, explicam que os direitos existem se as cláusulas restritivas são cumpridas na data do
balanço, e introduzem a definição de ‘liquidação’ para esclarecer que a liquidação se refere à
transferência, para uma contraparte; um valor em caixa, instrumentos patrimoniais, outros ativos
ou serviços.
As alterações são aplicáveis retrospectivamente para períodos anuais iniciados em ou após
1º de janeiro de 2023. A Administração está em fase de avaliação dos impactos decorrentes da
adoção da referida norma.

5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31/03/2021
21
2.941
106.001
108.963

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras – CDB
Total

31/12/2020
19
1.571
83.177
84.767

As aplicações financeiras estão representadas basicamente por recursos aplicados em certificados de
depósitos bancários (“CBDs”) com remuneração entre 95% e 105% em 2021 e 2020 do Certificado de Depósito
Interbancário - CDI, sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor e com possibilidade de resgate
imediato.
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6.

CONTAS A RECEBER
6.1.

Composição dos saldos
31/03/2021
Contas a receber
Locações e serviços a faturar
Perdas de créditos esperadas
Total

37.041
2.273
(817)
38.497

31/12/2020
22.837
1.706
(677)
23.866

Os contratos de aluguéis cuja locação ou prestação de serviço está em andamento no
encerramento do mês e serão faturadas em período subsequente, a receita é apurada conforme
os respectivos dias incorridos e contabilizada como receita a faturar no contas a receber.
6.2.

Classificação por vencimento
Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
31/03/2021
Vencidos
De 1 a 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Acima de 180 dias
Subtotal - vencidos
A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Acima de 180 dias
Subtotal - a vencer
Total

6.3.

31/12/2020

3.548
1.413
302
716
5.979

2.165
1.622
275
476
4.538

17.592
14.411
1.283
49
33.335

9.782
9.167
994
62
20.005

39.314

24.543

Movimentação das perdas de crédito esperadas
A movimentação da provisão para perdas de créditos esperadas está demonstrada a seguir:
31/03/2021
Saldo inicial
( - ) Constituição

(677)
(140)

Saldo final

(817)

31/12/2020
(397)
(280)
(677)
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7.

IMPOSTOS A RECUPERAR
31/03/2021

31/12/2020

PIS e COFINS
IRPJ e CSLL
INSS
Outros (*)
Total

13.127
305
290
210
13.932

9.299
305
156
206
9.967

Ativo circulante
Ativo não circulante
Total

13.637
295
13.932

9.649
318
9.967

(*) Os valores de IRPJ e CSLL corrente foram compensados com os mesmos impostos gerados com
aplicações financeiras e na prestação se serviços.

8.

ESTOQUES
A partir de abril de 2020, a Companhia passou a adotar a política de ter um estoque de peças de reposição
e materiais utilizados na manutenção da frota de máquinas e veículos. O objetivo é reduzir o risco de
atrasos e alta de custos dessas.
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229

230

9.1.

-

-

(  ) Baixa de ativos (iii)

20.375

(13)

-

7.796

(153)
12.592

-

8.652

4.093

48.370

-

-

22.526

25.844

-

21.480

4.364

Veículos
leves e
pesados

1.582

(68)

-

738

(5)
912

-

723

194

Móveis e
equipamentos
de informática

6.876

-

-

4.009

2.867

-

2.801

66

Imobilizado
em
andamento

466.402

(2.286)

(7.547)

140.580

335.655

(1.975)

(15.912)

241.415

112.127

Total

o bem financiado é alienado em garantia ao financiamento.

(iii) Os ativos que foram desmobilizados contribuíram com uma movimentação no caixa da Companhia em R$ 1.880 em 31 de março de 2021.
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caixa. Tais aquisições de ativos totalizaram R$ 26.140 em 31 de março de 2021 e (R$22.975 em 31 de março de 2020). Em todos os contratos de Finame da Companhia

na operação inicial e com reconhecimento direto do respectivo passivo. Assim, estas aquisições de ativos não estão sendo apresentadas na demonstração de fluxo de

Parte das aquisições de ativo imobilizado se deu por meio de financiamento de FINAME e CDC com pagamento direto ao fornecedor, não havendo fluxo de caixa envolvido

372.385

(2.205)

(7.547)

104.897

(1.817)
277.240

(15.912)

191.971

102.998

Máquinas

Implementos
industriais,
rodoviários e
ferramentas

(ii) Refere-se ao crédito de PIS e COFINS no custo de aquisição de máquinas destinadas a locação e/ou prestação de serviços.

(i)

Saldo em 31 de março de 2021

15.534

-

1.280

614

-

( + ) Adições (i)

(  ) Impostos recuperáveis (ii)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

14.920

-

14.920

-

Direito
de uso em
arrendamento

1.280

(  ) Baixa de ativos (iii)

-

868

( + ) Adições (i)

(  ) Impostos recuperáveis (ii)

412

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

As movimentações no período de três meses findos em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020

Composição do Imobilizado

IMOBILIZADO

Custo de Aquisição

9.

Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
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231
1.147
1.088

Em 31 de dezembro de 2020

Em 31 de março de 2021

29%
29%

Em 31 de dezembro de 2020

Em 31 de março de 2021

Taxa da depreciação anual

Valor residual líquido

(192)

-

(59)

(133)

10% a 57%

10% a 57%

14.173

14.083

(1.361)

-

(524)

(837)

-

(837)

(109)
-

-

Direito
de uso em
arrendamento

(24)

Saldo em 31 de março de 2021

(  ) Baixa de depreciação

( + ) Adições

Saldo em 31 de dezembro de 2020

(  ) Baixa de depreciação

( + ) Adições

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Depreciação Acumulada

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Para o período de três meses findo em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

10%

10%

340.949

251.805

(31.436)

244

(6.245)

(25.435)

414

(13.366)

(12.483)

Máquinas
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24%

14%

18.319

11.060

(2.056)

-

(524)

(1.532)

26

(968)

(590)

Implementos
industriais,
rodoviários e
ferramentas

10%

10%

46.386

24.539

(1.984)

-

(679)

(1.305)

-

(737)

(568)

Veículos
leves e
pesados

19%

10%

1.427

804

(155)

-

(47)

(108)

-

(77)

(31)

Móveis e
equipamentos
de informática

6.876

2.867

-

-

-

-

-

-

-

Imobilizado
em
andamento
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429.219

306.305

(37.183)

244

(8.077)

(29.350)

440

(16.094)

(13.696)

Total
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9.2.

Direito de uso e arrendamento de direito de uso
A Administração da Companhia analisou seus contratos e concluiu que se enquadram na
classificação de arrendamento mercantil, a Companhia possui 11 contratos de locação firmados
com terceiros.
Os aluguéis variáveis, de contratos de curto prazo ou de baixo valor que não foram reconhecidos
como direito de uso do período estão registrados na rubrica “Locação de bens” demonstrada na
nota explicativa nº 20, totalizam R$254 em 31 de março de 2021 (R$228 em 31 de março de
2020).
Os valores de arrendamento estão registrados na conta de direito de uso, na rubrica de ativo
imobilizado, e sua depreciação está ocorrendo no prazo de vigência contratual.
Para determinar o prazo de arrendamento foi considerado o prazo contratual. Se o contrato
contiver cláusula que especifique a renovação automática pelo mesmo período ou outro, e
existindo a vontade da Companhia em permanecer no imóvel, o cálculo do prazo do
arrendamento será a soma de ambos os prazos. Se o contrato não especificar, ou especificar que
a renovação será prorrogada somente com o consentimento de ambas as partes, o prazo do
arrendamento será o prazo contido no contrato. Ademais, a Companhia não possui contratos
firmados com prazos indeterminados.
A movimentação do passivo de arrendamento por direito de uso está demonstrada a seguir:
Imóveis partes
relacionadas
(NE 17)

Valor

Total

Em 31 de dezembro de 2019
( + ) Novas operações
( + ) Juros incorridos
( - ) Pagamentos de principal
( - ) Pagamentos de juros
Em 31 de dezembro de 2020

12.411
147
(241)
(147)
12.174

2.497
121
(452)
(121)
2.041

14.908
268
(693)
(268)
14.215

( + ) Novas operações
( + ) Juros incorridos
( - ) Pagamentos de principal
( - ) Pagamentos de juros
Em 31 de março de 2021

205
(250)
(205)
11.924

614
37
(179)
(36)
2.477

614
242
(429)
(241)
14.401

Circulante
Não circulante

677
13.724
14.401

Total

Os respectivos valores estão registrados na conta de passivo de arrendamento e o saldo será
amortizado pelos pagamentos mensais. Os pagamentos futuros foram trazidos a valores presente
por uma taxa média ponderada de 7% ao ano, onde o contrato se encerra no ano de 2030.
Em 31 de março de 2021, o passivo de arrendamento possui o seguinte cronograma de
desembolso (por ano):
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Cronograma:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Total
9.3.

827
1.165
1.278
1.403
1.299
1.273
1.473
1.731
2.021
1.931
14.401

Revisão das vidas uteis
As taxas de depreciação do ativo imobilizado foram revisadas durante o exercício, conforme
requerido pelo IAS 16/CPC 27 - Ativo Imobilizado, sendo que a Companhia não identificou a
necessidade de alterar as taxas de depreciação/vidas úteis utilizadas no exercício anterior.

9.4.

Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)
De acordo com as normas descritas no IAS 36/CPC 1 - Redução ao valor recuperável de ativos,
o ativo imobilizado da Companhia tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente,
caso haja indicadores de que determinados ativos poderiam estar reconhecidos contabilmente
por montantes acima do valor recuperável.
Com base no resultado apurado no trimestre e expectativa de resultado para o exercício, a
Administração da Companhia concluiu que não há indicativo da necessidade de registro de
redução ao valor recuperável de seus ativos.

10. INTANGÍVEL
Sistemas
e aplicativos
Saldo em 31 de dezembro de 2019
( + ) Adições
(  ) Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2020
( + ) Adições
(  ) Amortização
Saldo em 31 de março de 2021

Marcas
e patentes

Total

79
110
(36)
153

300
300

79
410
(36)
453

73
(6)

-

73
(6)

220

300

520
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11. FORNECEDORES
O saldo refere-se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores nacionais
no curso normal dos negócios. Registrado pelo valor justo na data da aquisição:
31/03/2021

31/12/2020

Fornecedores nacionais

10.947

12.781

Total

10.947

12.781

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
12.1. Composição dos saldos
Modalidade

% Taxa ao ano

Finame pré 2020
Finame 2020 e 2021

TJLP + 4,7 - 6,0%
Pré 11,9 - 12,6% /
SELIC + 4,0 - 5,3%
Pré 9,4 - 14.9%
Pré 8,7 - 11,6%
Pré 10,4 - 11,6%
Pré 12.2 - 14.6%
CDI + 4,1 - 5,3%
0%

CDC pré 2020
CDC 2020 e 2021
Leasing
Capital de Giro
Consórcios

31/03/2021

31/12/2020

2021
2024-2026

126
37.347

15.592
7.382

R$
R$
R$

2021-2024
2024-2025
2022-2024

15.412
94.018
4.653

22.638
103.021
5.005

R$
R$

2022-2024

252.241

136.268

Moeda

Vencimento

R$
R$

-

10

Subtotal
( - ) Custos a amortizar

403.797
(2.419)

289.916
(1.361)

Total

401.378

288.555

Passivo circulante
Passivo não circulante

78.358
323.020

64.963
223.592

(i) Finame: financiamentos para investimentos em máquinas e equipamentos utilizados nas
operações. Os contratos possuem carência de amortização de principal que podem durar até um
ano. Em todos os contratos de Finame da Companhia o bem financiado é alienado em garantia ao
financiamento.
(ii) CDC: financiamentos para investimentos em máquinas e equipamentos utilizados nas operações.
Os contratos possuem carência de amortização de principal que podem durar até um ano. Em
todos os contratos de CDC da Companhia o bem financiado é alienado em garantia ao
financiamento.
(iii) Leasing: contratos de arrendamento mercantil para investimentos em máquinas e equipamentos
utilizados nas operações. Os contratos possuem carência de amortização de principal que podem
durar até um ano.
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(iv)Capital de Giro: são Cédulas de Crédito Bancário adquiridas junto a instituições financeiras com
a finalidade de financiar o capital de giro da Companhia e para a compra de máquinas e
equipamentos para as operações.
12.2. Movimentação dos empréstimos e financiamentos
Valor
72.824
247.266
14.802
(31.904)
(12.756)
(1.677)
288.555

Saldo em 31 de dezembro de 2019
( + ) Captações (*)
( + ) Juros apropriados
(  ) Amortização de principal (**)
(  ) Juros pagos
(  ) Custos de Emissão (*)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
( + ) Captações (*)
( + ) Juros apropriados

146.151
6.625
(31.710)
(6.947)
(1.296)

(  ) Amortização de principal (**)
(  ) Juros pagos
(  ) Custos de Emissão (*)
Saldo em 31 de março de 2021

401.378

(*) Das captações, uma parcela de R$ 26.140 (R$ 22.975 em março de 2020) refere-se a
financiamentos para aquisição de imobilizados com Finame e CDC. O efeito líquido das
captações, considerando os valores de custos de emissão foi de R$ 144.855 e R$ 28.662 em
31 de março de 2021 e 2020.
(**) Da amortização de principal, uma parcela de R$ 18.397 refere-se a pré-pagamentos de
dívidas antigas.
12.3. Cronograma de amortização
Em 31 de março de 2021, o cronograma de amortização está demonstrado a seguir, por ano de
vencimento:
31/03/2021

Ano
2021
2022
2023
2024
2025
2026

55.781
110.489
106.753
75.517
44.688
10.570
403.797
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12.4. Covenants
Parte dos contratos de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras estão sujeitos
a cláusulas de vencimento antecipado que, entre outras, incluem:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

obrigação da Companhia o envio das demonstrações financeiras anuais, devidamente
auditadas por Companhias de auditoria independente;
Restrição para realizar redução de capital;
Restrição a alteração do controle, direto ou indireto;
Cláusula restritiva (“covenant”) prevendo que o índice de endividamento líquido sobre o
EBITDA dos últimos 12 meses deve ser igual ou inferior 3,50x em 2021, 3,25x em 2022 e
3,0x a partir do ano de 2023;
Restrição a distribuição de dividendos acima de 25% do lucro líquido do exercício anterior
caso o índice de endividamento líquido sobre o EBITDA dos últimos 12 meses do exercício
atual seja superior a 3.0x. Esse índice é verificado anualmente e não se aplica aos
dividendos declarados em 2020.

Em 31 de março de 2021, a Companhia estava adimplente com as referidas cláusulas.
12.5. Garantias
Os empréstimos e financiamentos são garantidos pelos próprios ativos financiados, contratos de
locação com clientes e pelo aval dos acionistas da Companhia.

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
31/03/2021
Salários
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Provisão de férias e 13º salário
Total

31/12/2020

1.507
204
617
252
3.032
5.612

1.094
195
604
186
2.205
4.283

31/03/2021

31/12/2020

14. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

Lei 11.941/09 – REFIS

110

117

Lei 13.496/17 – PERT

292

299

INSS Simplificado

253

271

Total

655

687

Ativo circulante
Ativo não circulante

103
552

130
557

Total

655

687
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14.1. Lei nº 11.941/09 - REFIS
A Companhia aderiu em 27 de outubro de 2009, o programa de refinanciamento de dívidas com
a União para pagamento de débitos tributários em 180 parcelas. Os débitos tributários referemse ao PIS, à COFINS, IRRF, ao IRPJ e a CSLL.
Em 29 de novembro de 2009, a Companhia obteve a consolidação do saldo de adesão ao referido
parcelamento, efetuada pela Receita Federal e os impactos dessa consolidação foram
devidamente registrados à época.
14.2. PERT
Durante o exercício de 2017, a Companhia optou pela adesão ao PERT relacionados aos débitos
“Previdenciário e Não Previdenciários”, o que possibilitou regularizar débitos que estavam
pendentes de pagamentos. Diante das condições estabelecidas pelo programa, a Companhia
optou por garantir os descontos de 80% para juros e 40% para multa que se enquadrou no inciso
III,b – Art. 2° MP 783.
No exercício de 2019, a Companhia obteve a consolidação dos saldos de adesão aos referidos
parcelamentos “Previdenciários e Não Previdenciários”, efetuada pela Receita Federal.
14.3. INSS Simplificado
Durante o exercício de 2020, a Companhia optou pela adesão ao INSS Simplificado o que
possibilitou regularizar os débitos pendentes previdenciários em 60 parcelas.
14.4. Movimentação dos parcelamentos

Início do período
( + ) Novos parcelamentos
( - ) Amortização de principal
( - ) Juros pagos
Fim do período

31/03/2021

31/12/2020

687
(24)
(8)
655

449
317
(57)
(22)
687

15. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Em 31 de março de 2021 e de dezembro de 2020, a Administração não considerou necessária a constituição
de provisão para eventual perda sobre os processos judiciais em andamento, para os quais, na avaliação dos
seus assessores jurídicos, a probabilidade de perda é possível, sendo:
31/03/2021

31/12/2020

Cíveis
Tributário
Trabalhistas

381
49
269

395
45

Total

650

440
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Trabalhistas
As reclamações trabalhistas ajuizadas contra a Companhia estão relacionadas, principalmente, a pedidos de
pagamento de horas extras, adicional de insalubridade, diferenças salariais cuja ações estão sendo realizadas
por ex-empregados.
Cíveis
Os processos de natureza cível, referem-se, principalmente a pedidos indenizatórios contra a Companhia,
relacionadas a quebra de contratos e acidentes envolvendo máquinas e caminhões.

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
16.1. Capital social
O capital social subscrito da Companhia em 31 de março de 2021 é de R$ 126.609 representado
por 1.147.265 ações ordinárias sem valor nominal (R$ 76.205 representado por 2971.039 ações
em 31 de dezembro de 2020). A distribuição das ações em 31 de março de 2021, estavam
apresentadas conforme o quadro abaixo:

Número de
Ações
689.078

Acionistas controladores
SPEED FIP Multiestratégia

Participação
%
60,06%

458.187

39,94%

1.147.265

100,00%

Todas as ações têm os mesmos direitos com relação aos ativos residuais da Companhia. Além
disso, os titulares de ações ordinárias têm direito ao recebimento dos dividendos declarados, e
têm direito a um voto por ação nas reuniões da Companhia.
Em março de 2020, os acionistas da Companhia realizaram um aumento de capital social de
R$475 mediante a emissão de 474.938 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) por
quota. Em seguida, os acionistas da Companhia aprovaram a transformação da Companhia de
sociedade empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado, passando a ser
regulada de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Em junho de 2020, foi realizado através do contrato de subscrição e compra e venda de ações a
emissão de 266.101 novas ações ordinárias por um preço global de R$ 75.500 e alocados ao
capital social da Companhia. A totalidade das novas ações ordinárias foram subscritas pelo novo
acionista SPEED Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Nesta oportunidade
registrou o valor de R$ 5.168 com gastos da emissão pago a banco, advogados e consultores
envolvidos na operação. Adicionalmente, este contrato prevê clausulas de indenização pelos
acionistas originais à Companhia ou ao novo acionista, comuns em transações dessa natureza,
sobre a existência de determinados eventos listados no anexo 7.1. (iii), para o período de 5 anos
da data da assinatura deste contrato.
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Em fevereiro de 2021, foi realizado a emissão de 176.266 novas ações ordinárias por um preço
global de R$50.404 e alocados ao capital social da Companhia. Desta maneira, o capital social
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, passa para R$ 126.609 A totalidade das
novas ações ordinárias foram subscritas pelo SPEED Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia. Nesta oportunidade, registrou valor de R$ 969 com gasto da emissão pago ao
banco envolvido na operação.
16.2. Reserva de capital - ágio na emissão de ações
A reserva de capital em 31 de março de 2021 é de R$125.462 (R$ 75.234 em 31 de dezembro
de 2020), referente ao ágio gerado na emissão de 442.327 novas ações, nominativas e sem valor
nominal, subscritas e integralizadas pelo SPEED Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia.
16.3. Política de distribuição de dividendos
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em Assembleia
Geral, entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do lucro
líquido do exercício, após a constituição de reserva legal.
Com base no período findo em 31 de março de 2021, a Companhia propôs dividendos a distribuir,
que podem ser aprovados em sua próxima Assembleia Geral Ordinária no montante de R$
20.428, esta decisão tem a finalidade de distribuir a totalidade da reserva de lucros do período.
Em janeiro de 2021, foram pagos R$5.500, referentes aos dividendos aprovados em 2020.
16.4. Reserva legal
Deverá ser constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social,
na base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. A reserva legal
tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar capital.

17. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos e as transações realizadas entre a Companhia e a partes relacionadas, estão demonstrados a
seguir:
31/03/2021
Remuneração de garantias prestadas (i)
Arrendamento de direito de uso (ii)

968
455
1.423

Total
(i)

Refere-se a remuneração a garantias prestadas (aval) por parte dos acionistas controladores da
Companhia em contratos de empréstimos e financiamentos. O avalista é diferente para cada
financiamento podendo ser prestado por todos os acionistas controladores ou por apenas um ou dois
deles. O valor da remuneração prevista é de 1% ao ano do saldo garantido médio do período, em linha
com custos praticados pelo mercado para uma carta de fiança bancária ou um seguro garantia. A
despesa registrada no resultado do período foi de R$ 360 (nota explicativa 22).
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(ii)

O saldo refere-se ao pagamento de aluguéis dos imóveis que funcionam como centro de manutenção
das máquinas, os quais são propriedades de parte dos acionistas controladores da Companhia (nota
explicativa 9.1).

A remuneração dos diretores da Companhia no período de 2021 foi de R$450 (não houve remuneração no
primeiro trimestre 2020), a qual é considerada benefício de curto prazo, registrada na rubrica “Despesas
Gerais e Administrativas” no resultado do exercício.
18. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A conciliação entre o imposto de renda e contribuição social calculados pela alíquota nominal prevista na
legislação tributária e a despesa de imposto de renda e contribuição social lançados no resultado do exercício
conforme demonstrado a seguir.
18.1. Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
As apurações do imposto de renda e da contribuição social foram realizadas pelo lucro real em
2021 e 2020. A seguir está apresentada a reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda e
contribuição social:
31/03/2021

31/03/2020

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal

11.978
34%

4.926
34%

Despesa com imposto de renda e contribuição social

(4.073)

(1.675)

(223)
(163)

(102)

329
(184)

(101)

(4.313)

(1.878)

Efeitos das adições permanentes no cálculo dos tributos:
(  ) Depreciação fiscal pela alienação de ativos
(  ) Custos e despesas indedutíveis
(  ) Gastos na emissão de ações CPC 08 (R1)
( - ) Outros
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos

(134)

-

(4.179)

(1.878)

Total

(4.313)

(1.878)

36%

38%

Alíquota efetiva

18.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais
futuros, atribuíveis às diferenças temporárias. O imposto e a contribuição social diferidos têm a
seguinte composição:
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31/03/2021

31/12/2020

360

608

140
6.741
671

280
7.329
961

Total
Alíquota vigente

7.912

9.178

34%

34%

Diferidos ativos

2.690

3.121

750
72.159

1.105
60.778

Total
Alíquota vigente

72.909

61.883

34%

34%

Diferidos passivos

24.789

21.040

Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos

22.099

17.920

Ativo
Provisão para contas a pagar
Provisão para perdas de créditos esperadas
Prejuízo fiscal e base negativa
Ajuste de arrendamento mercantil CPC 06

Passivo
Ajuste de arrendamento mercantil CPC 06
Diferença depreciação fiscal e econômica

19. RECEITA LÍQUIDA
31/03/2021

31/03/2020

Locação de equipamentos e prestação de serviços
Venda de imobilizados usados
Receita operacional bruta

55.140
1.980
57.120

22.042
5
22.047

(  ) Impostos incidentes sobre vendas
Receita operacional líquida

(5.365)
51.755

(2.220)
19.827

COFINS
PIS
ISS
Total de impostos incidentes sobre vendas

(4.086)
(887)
(392)
(5.365)

(1.674)
(365)
(181)
(2.220)

20. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das despesas com base na
sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado
são apresentadas a seguir:
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31/03/2021

31/03/2020

(5)
(2.232)
(2.042)
(8.077)
(254)
(2.146)
(6.021)
(29)

(1.743)
(5)
(2.384)
(228)
(702)
(1.580)
(39)

Pessoal
Perdas de créditos esperadas
Seguro do imobilizado
Telecomunicação

(11.555)
(140)

(5.380)
(368)

(211)
(69)

(31)
(68)

Total

(32.781)

(12.528)

Custo das locações e prestações de serviços

(28.443)

(10.584)

Despesas gerais, administrativas e comerciais

(4.338)

(1.944)

(32.781)

(12.528)

Amortização
Combustível
Custo na venda ou baixa de imobilizado
Depreciação
Locação de bens
Outros
Peças e manutenção
Perda de recebíveis

Total

21. RECEITAS FINANCEIRAS
31/03/2021
Rendimentos de aplicação financeira

379
67
1
447

Multas e Juros
Descontos financeiros obtidos
Total

31/03/2020
35
90
125

22. DESPESAS FINANCEIRAS
31/03/2021
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros e multa
Outras
Descontos concedidos
Tarifas bancárias, IOF e TAC
Comissão sobre fiança e avais (nota explicativa nº 17)
Juros sobre arrendamento de direito de uso
Total

(6.625)
(10)
(158)
(48)
(360)
(242)
(7.443)

31/03/2020
(2.329)
(25)
(36)
(59)
(33)
(16)
(2.498)
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23. LUCRO POR AÇÃO

Lucro líquido do período

31/03/2021

31/03/2020

7.665

3.048

1.147

705

6,68

4,32

Denominador básico:
Média ponderada do número de ações no período
Lucro por ação - básico e diluído (em R$)

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
24.1. Categorias de instrumentos financeiros
Custo Amortizado

31/03/2021

31/12/2020

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

108.963
38.497

84.767
23.866

Total

147.460

108.633

Passivos financeiros
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes Relacionadas
Dividendos a Pagar
Arrendamento de direito de uso

10.947
401.378
968
14.401

12.781
288.555
608
5.500
14.215

Total

427.693

321.659

24.2. Riscos financeiros
As atividades da Companhia estão sujeitas a riscos financeiros: de crédito e liquidez. Entretanto,
para assegurar que se tenha caixa suficiente para atendimento das necessidades operacionais,
a Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez.
24.3. Risco de câmbio
A Companhias não realiza transações com fornecedores estrangeiros, não há posição a riscos
de câmbio em 31 de março de 2021.
24.4. Análise de sensibilidade
Risco de taxa de juros
A Companhia obtém empréstimos e financiamentos junto às principais instituições financeiras
para fazer frente às necessidades de caixa para investimento e crescimento. Em decorrência
disso, a Companhia está exposta ao risco de taxa de juros referenciadas em CDI, SELIC e TJLP.
Em 31 de março de 2021, a Companhia tem R$ 278.766 de saldo de empréstimos e
financiamentos denominados cuja remuneração é indexada ao CDI ou SELIC.
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Abaixo há a análise de sensibilidade para o risco de aumento na taxa CDI e SELIC que afetaria
as despesas financeiras da Companhia. Foram considerados dois cenários, com aumento de
50% a 100% da taxa CDI respectivamente, tendo como base a projeção da Selic ao final de 2021
no patamar de 5%, conforme relatório Focus do Banco Central do Brasil de 30 de abril de 2021.
Saldo
31/03/2021

Cenário I

Cenário II

Cenário III

4,5%

5,5%

6,5%

Taxa do CDI médio para os
próximos 12 meses
Despesa financeira para empréstimos e
financiamentos

403.797

47.351

49.722

52.073

Despesa financeira para empréstimos e
financiamentos indexados a CDI e
SELIC

278.766

18.479

20.021

21.550

O total de empréstimos expostos a variação da TJPL em 31 de março de 2021 é de R$ 126, na
avaliação da Administração a exposição a variação dessa taxa não é material.
Gestão de risco de crédito
As políticas de crédito fixadas pela Administração visam minimizar eventuais problemas
decorrentes da inadimplência de seus clientes.
A Administração, visando minimizar os riscos de crédito atrelados às instituições financeiras,
procura também diversificar suas operações em instituições de primeira linha.
Não há cliente que tenha contribuído com mais de 10% da receita operacional líquida para o
período findo em 31 de março de 2021, bem como no exercício findo em dezembro 2020.
Gestão de risco de liquidez
É o risco de a Companhia e suas controladas não possuírem recursos líquidos suficientes para
honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume
entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, são
estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas
diariamente pela Administração.
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros contratados:
Até
1 ano

De 1 a
2 anos

De 2 a
3 anos

Acima de
3 anos

Total

Fornecedores

10.947

-

-

-

10.947

Empréstimos e financiamentos

80.755

114.091

99.112

109.839

403.797

968

-

-

-

968

1.203

1.208

1.279

10.711

Parte relacionada a pagar
Arrendamento de Direito de Uso

14.401
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25. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a prática de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos os riscos, por montantes
considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros considerando a natureza de
suas atividades.
Em 31 de março de 2021, a Companhia possuía seguros para bens do ativo imobilizado, no montante de R$
429.219, sendo o vencimento das apólices em setembro de 2021 e dezembro de 2022.

26. TRANSAÇÕES NÃO CAIXA
As transações que não afetaram o caixa estão demonstradas no quadro a seguir:
Classificação na
Demonstração
Financeira
Ativo
Passivo
Ativo
Passivo

Rubrica

Nota
Explicativa

Imobilizado

9.1

Empréstimos e financiamentos

12

Imobilizado - direito de Uso
Arrendamento de direito de uso

9.1
9.2

Natureza da Transação
Captação de leasing
para aquisição de
imobilizado
Adoção IFRS 16

31/03/2021

31/03/2020

26.140

22.975

26.140

22.975

614
614

1.156
1.156

27. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como locação de equipamentos. A
Companhia está organizado, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para
fins comerciais e gerenciais. As informações são apresentadas de forma consistente para o principal tomador
de decisões da Companhia, responsável pela alocação de recursos e avaliação das operações. A
Administração, avalia o desempenho total da Companhia, o resultado comercial, gerencial e administrativo,
considerando que toda a estrutura de custos e despesas é compartilhada por todas as categorias de produtos.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em abril de 2021, foi realizada, pela Companhia, sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de R$200.000, para
distribuição pública, com esforços restritos de colocação. Desse montante, R$100.000 foram desembolsados
em maio de 2021, dos quais R$40.000 foram utilizados para o pagamento antecipado de dívidas da
Companhia. Até a emissão desse relatório, R$100.000 não foram liquidados. Desse modo, até a emissão
desse relatório, o efeito líquido da emissão da debenture no passivo da Companhia foi de R$60.000.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e ao Conselho de Administração da
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Companhia”), que
compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. em
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seu respectivo fluxo de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo
“International Accounting Standards Board - IASB”.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações financeiras, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Reconhecimento da receita de prestação de serviços e locação de maquinas, notadamente no período de
competência corte ou na efetiva prestação do serviço de locação de máquinas
Porque é um PAA
Conforme mencionado na nota explicativa n° 19 às demonstrações financeiras, a Companhia possui receita
majoritariamente da prestação de serviços e locação de máquinas. Os dados para reconhecimento da
receita são incluídos no sistema de forma manual, bem como a receita é registrada quando da emissão da
nota fiscal de venda dos serviços prestados, tal procedimento requer controles robustos da administração
para (i) apuração do ajuste da receita entre o período efetivo da prestação de serviço e a data de emissão
do documento fiscal e (ii) certificação dos valores a serem reconhecidos em consonância com os contratos
pactuados.
A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de
firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global")
não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a
quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe
global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam
positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Devido à relevância dos montantes envolvidos e às características inerentes ao processo de
reconhecimento de receita, incluindo o volume de contratos e ao processo de captura de medição do
serviço prestado dentro do período de competência, consideramos esse tema como um assunto
significativo em nossos trabalhos de auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram: (i) entendimento dos processos internos da Companhia para
mensuração e reconhecimento das receitas com prestação de serviço; (ii) avaliação dos sistemas e
mecanismos utilizados no processo com a participação de especialistas em tecnologia; (iii); verificação, por
amostragem, das documentações suporte dos serviços de locação realizadas no exercício; (iv) teste de
reconhecimento pela competência das receitas, com verificação de documentação suporte, tais como
medição e vencimentos dos contratos realizados com os clientes dentro da competência correta; e (v)
análise mensal das receitas utilizando dados agregados e desagregados para identificar relações ou
movimentações dissonantes às nossas expectativas.
Como resultado da execução desses procedimentos foram identificados ajustes e deficiências de controles
relacionado ao processo de medição do serviço e reconhecimento de receita no período adequado, que
foram comunicados e efetuados pela Companhia, e que alteraram nossa avaliação quanto à natureza,
época e extensão de nossos procedimentos substantivos inicialmente planejados.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos,
consideramos que a apuração e reconhecimento da receita, sua contabilização e as respectivas divulgações
em notas explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (“DVA”) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a esse respeito.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade
operacional.
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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x Avaliamosaapresentaçãogeral,aestruturaeoconteúdodasdemonstraçõesfinanceiras,inclusiveas
divulgaçõeseseasdemonstraçõesfinanceirasrepresentamascorrespondentestransaçõeseoseventos
demaneiracompatívelcomoobjetivodeapresentaçãoadequada.
x Obtemosevidênciadeauditoriaapropriadaesuficientereferenteàsinformaçõesfinanceirasdas
entidadesouatividadesdenegóciodoGrupoparaexpressarumaopiniãosobreasdemonstrações
financeiras.Somosresponsáveispeladireção,pelasupervisãoepelodesempenhodaauditoriado
Grupoe,consequentemente,pelaopiniãodeauditoria.
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éticasrelevantes,incluindoosrequisitosaplicáveisdeindependência,ecomunicamostodososeventuais
relacionamentosouassuntosquepoderiamafetar,consideravelmente,nossaindependência,incluindo,
quandoaplicável,asrespectivassalvaguardas.
Dosassuntosqueforamobjetodecomunicaçãocomosresponsáveispelagovernança,determinamos
aquelesqueforamconsideradoscomomaissignificativosnaauditoriadasdemonstraçõesfinanceirasdo
períodocorrenteeque,dessamaneira,constituemosprincipaisassuntosdeauditoria.Descrevemosesses
assuntosemnossorelatóriodeauditoria,amenosqueleiouregulamentotenhaproibidodivulgação
públicadoassunto,ouquando,emcircunstânciasextremamenteraras,determinarmosqueoassuntonão
devesercomunicadoemnossorelatórioporqueasconsequênciasadversasdetalcomunicaçãopodem,
dentrodeumaperspectivarazoável,superarosbenefíciosdacomunicaçãoparaointeressepúblico.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados,
A Administração da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“ARMAC” ou “Companhia”)
submete à sua apreciação o Relatório da Administração e as correspondentes
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório do Auditor Independente,
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

MENSAGEM DA ADIMINISTRAÇÃO
Apresentamos os resultados do ano de 2020 da ARMAC, empresa que atua com foco no
compartilhamento de ativos para os setores do agronegócio, mineração, florestal e
infraestrutura. Nosso modelo de negócio tem como objetivo colocar nosso conhecimento
em manutenção e operação de máquinas pesadas a serviço de nossos clientes, trazendo
eficiência a partir da redução do tempo ocioso das máquinas e gerando grandes ganhos
na execução da manutenção e da operação.
O ano de 2020 foi marcado por conquistas e grandes desafios. Os impactos diretos e
indiretos do COVID-19 obrigaram todos a se adaptar a uma nova realidade nas relações
pessoais e profissionais. Adotamos todas as medidas protetivas para resguardar a saúde
de nossos colaboradores seguindo à risca a orientação dos órgãos públicos de saúde. Ao
mesmo tempo, tivemos o grande desafio de manter nossas operações em funcionamento
pois, como parte da cadeia do agronegócio nacional, nossos serviços são essenciais para
a população.
Em 2020, recebemos em nossa sociedade um investimento minoritário da gestora Gávea
Investimentos. O capital foi direcionado a aquisição de novos equipamentos, para a
atração de novos talentos que se identificam com nossa cultura, e a melhoria de controles
e processos internos. Aproveitamos também para reformular nossa governança, criando
um Conselho de Administração e reforçando nossa Diretoria Executiva.
Nossa Receita Bruta de locação e serviços atingiu R$ 123,1 milhões, que representa um
crescimento de 84,3% comparado a 2019. Esse crescimento foi inteiramente orgânico e
advém principalmente do aumento de nosso market share no mercado de locação de
equipamentos pesados, devido a confiança crescente dos clientes em nossa capacidade
operacional e proposta de valor. Por ainda termos um market share incipiente neste
mercado, estamos confiantes de que são muitas as oportunidades de crescimento no
futuro.
Apesar de investimentos em novos talentos e na criação de novos processos, controles e
sistemas internos, tivemos aumento de rentabilidade em 2020. Nosso EBITDA atingiu
R$ 56,6 milhões, um crescimento de 86,4% comparado a 2019, com a expansão da
margem EBITDA de 50,1% em 2019 para 51,1%.
Durante o ano de 2020, expandimos nossa frota de 424 equipamentos para 1.046
equipamentos. O investimento total foi de R$227 milhões. As fontes principais de recurso
foram a própria geração de caixa da Companhia e novos financiamentos captados com
nossos parceiros do sistema financeiro.
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Em 2021, temos a ambição de oferecer nossa proposta de valor para um número cada vez
maior de clientes, que hoje têm suas frotas próprias ou locadas através de contratos de
leasing, com custos de manutenção e complexidades operacionais elevadas. As
necessidades do cliente estão no centro de tudo que fazemos e esperamos gerar cada vez
mais valor a partir de um uso mais eficiente e sustentável de equipamentos pesados.
Por fim, agradecemos a confiança depositada por nossos clientes, fornecedores e parceiros
financeiros. Reforçamos que a vontade de os servir com a maior eficiência possível é o
que nos move diariamente.

RESULTADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS
R$ em milhões

2020

2019

Var. %

Número de Equipamentos para Aluguel

1.046

424

146,7%)

Receita Bruta
Receita bruta de locação e serviços
Receita bruta de venda de ativos

123,6
123,1
0,4

68,2
66,8
1,4

81,2%)
84,3%)
(67,4%)

Receita Líquida
Receita líquida de locação e serviços
Receita líquida de venda de ativos

111,3
110,8
0,4

61,4
60,0
1,4

81,3%)
84,7%)
(67,4%)

Lucro Bruto
% receita líquida

50,3
45,2%

26,9
43,8%

86,9%)
+1,3 p.p.

EBIT
% receita líquida

39,8
35,8%

22,6
36,8%

76,2%)
-1,1 p.p.

EBITDA*
% receita líquida*

56,6
51,1%

30,0
50,1%

88,4%)
+1,0 p.p.

Lucro Líquido Caixa
% receita líquida

35,5
31,9%

21,1
34,3%

68,5%)
-2,4 p.p.

Lucro Líquido
% receita líquida

17,5
15,8%

9,2
14,9%

91,3%)
+0,8 p.p.

* excluí o resultado da venda de ativos do imobilizado.

Receita Bruta
Em 2020, a receita bruta atingiu R$ 123,6 milhões, crescendo 81,2% quando comparada
a 2019. A receita bruta de locação e serviços atingiu R$ 123,1 milhões, crescendo 84,3%
quando comparada a 2019.
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Receita Líquida
Em 2020, a receita líquida atingiu R$ 111,3 milhões, crescendo 81,3% quando comparada
a 2019. A receita líquida de locação e serviços atingiu R$ 110,8 milhões, crescendo 84,7%
quando comparada a 2019.

Lucro Bruto
Em 2020, o lucro bruto atingiu R$ 50,3 milhões, crescendo 86,9% quando comparada a
2019. A margem bruta aumentou de 43,8% em 2019 para 45,2% em 2020.

EBITDA
Em 2020, o EBITDA atingiu R$ 56,6 milhões, crescendo 86,4% quando comparada a 2019.
A margem EBITDA aumentou de 50,1% em 2019 para 51,1% em 2020.

R$ em milhões
Lucro Líquido
( + ) Imposto de renda e cont. social
( + ) Despesas financeiras
;оͿZĞĐĞŝƚĂƐfinanceiras
( + ) Depreciação e amortização
;нͬоͿZĞƐƵůƚĂĚŽŶĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞΎ
EBITDA
% margem EBITDA

2020

2019

Var. %

17,5
6,9
16,2
(0,9)
16,1
0,6
56,6
51,1%

9,2
5,9
7,8
(0,3)
7,0
0,4
30,0
50,1%

91,3%

88,4%
+1,0 p.p.

* resultado de venda de ativos do imobilizado.

Lucro Líquido e Lucro Líquido Caixa
Em 2020, o Lucro Líquido Caixa atingiu R$ 35,5 milhões, crescendo 68,5% quando
comparado a 2019. Como percentual da receita líquida houve uma queda de 34,3% em
2019 para 31,9% em 2020. Essa queda se deu principalmente pelo aumento da
alavancagem da empresa.
Em 2020, o Lucro Líquido atingiu R$ 17,5 milhões, crescendo 91,3% quando comparado
a 2019. A margem líquida aumentou de 14,9% em 2019 para 15,8% em 2020.

R$ em milhões
Lucro Líquido
% receita líquida

2020

2019

Var. %

17,5
15,8%

9,2
14,9%

91,3%
+0,8 p.p.

18,0

11,9

35,5
31,9%

21,1
34,3%

( + ) Impostos diferidos e utilização de
créditos sobre a aquisição de ativos
imobilizados
Lucro Líquido Caixa
% receita líquida

68,5%
-2,4 p.p.
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Endividamento e Investimento de Capital
Em 2020, a Companhia investiu R$227 milhões, sendo R$208 milhões na expansão da
nossa frota de equipamentos para locação. Com isso, a Companhia atingiu uma frota com
valor de aquisição total de R$320 milhões, crescendo em 181% quando comparado a
2019.
Financiamos 100% dos equipamentos adquiridos em 2020 através de novas linhas com
nossos parceiros financeiros. A captação total do ano foi de R$246 milhões, enquanto a
amortização realizada foi de R$32 milhões.
Fechamos 2020 com uma dívida bruta de R$289 milhões e uma dívida líquida de R$204
milhões. Desse modo, nossa alavancagem atingiu 3,60x. A alavancagem de 3,60x ao final
do ano deve-se principalmente ao alto crescimento da Companhia. Nosso EBITDA em
janeiro de 2020 era de R$3,2 milhões por mês, e ao final do ano atingiu R$7,4 milhões
por mês. Sendo assim, considerado o EBITDA run-rate de dezembro 1 (R$88,9 milhões),
nossa alavancagem fechou 2020 em 2,29x, um índice considerado saudável pela
Administração.

R$ em milhões

2020

2019

Var. %

Capex

226,9

48,1

372,1%

Novas captações

245,6

43,3

467,0%

Dívida bruta
Curto prazo
Longo prazo

288,6
65,0
223,6

72,8
27,1
45,8

Caixa e aplicações financeiras

84,8

6,8

Dívida líquida
Dívida Líquida / EBITDA UDM

203,8
3,60x

66,0
2,20x

208,3%

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Acreditamos que o amadurecimento da Companhia, a partir da implantação gradual das
melhores práticas de governança corporativa é essencial para que possamos servir cada
vez melhor a todos os nossos stakeholders. Em 2020, nossa governança era composta por
um Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva e um Comitê de Investimentos

CAPITAL HUMANO
A cultura e o compromisso de nossas equipes e lideranças é a maior vantagem
comparativa da ARMAC. Investimos continuamente para expandir essa vantagem
comparativa a partir da formação de cada vez mais mecânicos, motoristas, operadores,
engenheiros e administradores que se identifiquem com o jeito “graxa na caveira” de fazer
acontecer e servir nossos clientes.
Nossa liderança é formada na linha de frente, com apoio da ARMAC para que possam se
desenvolver e estar à altura dos novos desafios que carreiras diferentes vão demandar.

1

EBITDA mensal de dezembro multiplicado por 12.
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Ao fim de 2020 atingimos 603 funcionários, comparado a 254 em no fim de 2019.

SUSTENTABILIDADE
Nosso modelo de negócio está totalmente alinhado aos princípios da economia do
compartilhamento, e gera eficiência às cadeias onde estamos atuando através da redução
das horas ociosas dos equipamentos e da gestão cuidadosa da manutenção.
Além disso, acreditamos que nosso modelo de negócio é o motor de uma grande
transformação social para profissionais da linha de frente, que geralmente não tiveram a
oportunidade de uma formação superior. Mecânicos, motoristas de carreta, operadores,
estão no centro da geração de valor para clientes e acionistas, e, portanto, têm na ARMAC
oportunidades de carreira e desenvolvimento pessoal que outras empresas não oferecem.

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES
Ao longo do exercício de 2020, a Companhia utilizou os serviços de auditoria independente
da Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda. (“Deloitte”) para realizar auditoria e
emitir relatórios sobre as demonstrações financeiras da Companhia. A administração da
Companhia informa que tem como política não contratar o auditor independente em
serviços de consultoria que possam gerar conflitos de interesse. A administração e seu
auditor independente entendem que os serviços mencionados não geram conflitos de
interesse e, portanto, não apresentam riscos de independência de acordo com as regras
vigentes no Brasil.
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Estoques

Tributos a recuperar

10

Intangível

430.028

307.791

453

306.305

715

318

122.237

1.970

9.649

1.985

23.866

84.767

2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Total do ativo

Total do Ativo Não Circulante

9.1

Imobilizado

Outros ativos

Tributos a recuperar

Ativo Não Circulante

Total do ativo circulante

7

6.1

Contas a receber de clientes

Outros ativos

5

Nota

Caixa e equivalentes de caixa

Ativo Circulante

ATIVO

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

116.378

98.739

79

98.431

229

-

17.639

569

1.809

-

8.468

6.793

2019

18.2

Parcelamentos de tributos
Tributos diferidos

Total do passivo e do patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

Reserva de lucros

Capital social

Patrimônio Líquido
16.1

14

Arrendamento mercantil por direito de uso

Total do passivo não circulante

12
9.2

Empréstimos e financiamentos

Passivo Não Circulante

Total do passivo circulante

Outras contas a pagar

17

16.3

Dividendos a pagar
Partes relacionadas

14

13

9.2

12

11

Nota

Parcelamentos de tributos

Obrigações tributárias

Obrigações sociais e trabalhistas

Arrendamento mercantil por direito de uso

Empréstimos e financiamentos

Fornecedores

Passivo Circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

430.028

85.060

8.855

76.205

255.128

17.920

557

13.059

223.592

89.840

169

608

5.500

130

250

4.283

1.156

64.963

12.781

2020

116.378

23.109

22.879

230

57.117

10.974

389

-

45.754

36.152

-

-

500

60

21

1.772

-

27.070

6.729

2019

5

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
Demonstrações do Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota

2020

2019

Receita líquida operacional

19

111.294

61.374

(  ) Custo dos serviços prestados

20

(61.040)

(34.481)

50.254

26.893

(10.434)

(4.288)

39.820

22.605

(16.200)

(7.813)

( = ) Lucro bruto
Despesas operacionais
(  ) Administrativas e comerciais

20

( = ) Lucro operacional antes do resultado
financeiro
(  ) Despesas financeiras

22

(  ) Receitas financeiras

21

( = ) Resultado financeiro líquido
( = ) Lucro antes do imposto de renda e da

859

296

(15.341)

(7.517)

24.479

15.088

contribuição social
Imposto de renda e da contribuição social
(  ) Corrente

18.1

-

(106)

(  ) Diferido

18.2

(6.946)

(5.818)

17.533

9.164

18,06

39,84

( = ) Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por ação / quota (em R$)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2020

2019

Lucro líquido do exercício

17.533

9.164

Resultado abrangente do exercício

17.533

9.164

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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263
16.1 e 16.2

16.4

Dividendos distribuídos

Constituição de reservas

-

971

-

-

-

-

741

-

230
-

-

-

-

-

-

75.234

-

-

-

-

75.234

Ágio na
Emissão
de Ações

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Saldos em 31 dezembro 2020

16.3
16.3

Dividendos a pagar

16.1

Gasto com emissão de ações

Aumento de capital

Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 dezembro 2019

Dividendos distribuídos

-

Lucro líquido do exercício

230

Dividendos a pagar

Saldos em 31 dezembro 2018

Nota

Capital
Social

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

-

-

-

-

-

-

-

(5.168)

-

-

-

(5.168)

Gastos com
Emissões
de Ações

RESERVA DE CAPITAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

877

877

Reserva
Legal

13.146

(877)

(20.889)

(5.500)

-

-

17.533

22.879

(2.187)

(500)

9.164

16.402

Reserva
de Lucros
a Realizar

85.060

-

(20.889)

(5.500)

(5.168)

75.975

17.533

23.109

(2.187)

(500)

9.164

16.632

Patrimônio
Líquido

8

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

2020
24.479

Ajustado por:
Depreciação e amortização
Custo na baixa de ativos desmobilizados
Provisão de contas a pagar
Outras movimentações
Perda no recebimento de crédito
Provisão de créditos de liquidação duvidosa
Encargos sobre arrendamento direto de uso
Juros sobre empréstimos e financiamentos

9.1 e 10
9.1
22

2019
15.088

16.130
1.405
608
(5)
280
268
14.802

7.001
1.490
(2)
50
397
6.817

(15.685)
(8.158)
(1.985)
(1.887)
6.052
2.511
229
169

(3.303)
552
(364)
3.600
850
(47)
(108)

12.2
9.2
14.4
9.1
18.1

(12.756)
(268)
(22)
(101.279)
(75.112)

(6.798)
(15)
(2.837)
(106)
22.265

9.1
10

130
(410)
(280)

1.368
1.368

136.285
317
75.975
(21.389)
(31.904)
(693)
(57)
(5.168)
153.366

2.241
(2.187)
(19.302)
(52)
(19.300)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

77.974

4.333

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

6.793
84.767

2.460
6.793

(109.304)
(15.912)
(14.920)

(41.076)
(4.152)
-

6.3 e 20
9.2
12.2 e 22

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Outros passivos
Outras contas a pagar
Juros sobre financiamentos
Juros sobre arrendamento de direito de uso
Juros sobre parcelamentos
Aquisição de ativos imobilizados
Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recebimento pela venda de imobilizado
Aquisição de ativos intangíveis
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de parcelamentos
Aumento de capital
Pagamento de dividendos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Pagamento de arrendamento de direito de uso
Pagamento de parcelamentos
Gasto na emissão de ações
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

14.4
2
16.3
12.2
9.2
14.4
16.1

Principais transações que não afetaram o caixa, registradas no balanço
Captação de financiamentos para aquisição de imobilizado (FINAME e CDC)
Geração de crédito de PIS/COIFNS na aquisição de imobilizado
Adoção inicial CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Arrendamentos

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
Demonstrações do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2020

2019

Receitas:
Receita de aluguel, serviços e outros

19

Perdas de creditos esperadas

6.3

123.584

68.199

(280)

(397)

(25.127)

(15.964)

98.177

51.838

(16.130)

(7.001)

82.047

44.837

859

296

432

(631)

Serviços e materiais de terceiros
Serviços de terceiros, materiais e outros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

9 e 10

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferências
Receitas financeiras

21

Outras
Valor adicionado a distribuir

83.338

44.502

Pessoal
Remuneração direta

20.093

10.283

Benefícios

6.061

2.908

FGTS

1.440

834

INSS

4.840

2.094

16.161

10.768

1.010

638

22

16.200

7.813

16.3

26.389

2.687

(8.856)

6.477

83.338

44.502

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Lucros retidos

Distribuição do valor adicionado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Companhia” ou “Armac”) é uma sociedade por ações de capital
fechado, sediada no município de Cotia, SP.
A Armac tem como principal atividade a locação de máquinas, veículos e equipamentos para carga, descarga
e manipulação de materiais agrícolas e infraestrutura.
COVID-19
A Companhia vem acompanhando com atenção a evolução da pandemia do COVID-19, declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como seus reflexos na economia.
A Companhia prontamente adotou as medidas recomendadas pelas autoridades competentes para proteger a
saúde de seus colaboradores e buscar impedir qualquer interrupção em suas atividades operacionais. Dentre
as principais medidas tomadas, estão: reforço dos protocolos de higiene; propagação de informações sobre o
tema em seus canais de comunicação internos; cancelamento de eventos internos e viagens; flexibilização de
rotinas de trabalho para evitar aglomerações; adesão ao trabalho remoto para diversos grupos de profissionais;
adoção das medidas provisórias implementadas pelo Governo Federal para prorrogação de pagamento de
impostos e tributos nos meses de abril, maio e junho, dentre outras medidas. A Companhia ressalta que não
houve renegociações ou rompimentos de contratos com clientes significativos sem que a Companhia obtivesse
contrapartida julgada adequada pela Administração, bem como, não houve devoluções de ativos por
encerramento de contrato antecipado, inadimplências relevantes no contas a receber e/ou descontos
relevantes acordados com os clientes.
Como a operação da Companhia é em grande parte ligada ao setor do agronegócio, ainda não foi possível
identificar impactos negativos nas nossas operações já que observamos um crescimento da receita bruta de
81.2% em relação ao ano de 2019.

2.

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional
Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards Board
- IASB”.

2.2.

Declaração de relevância
A Administração aplicou na elaboração das demonstrações financeiras a orientação técnica OCPC
7 e Deliberação CVM nº 727/14, com a finalidade de divulgar somente informações relevantes, que
auxiliem os usuários das demonstrações financeiras na tomada de decisões, sem que os
requerimentos mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração afirma
que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na
gestão do negócio.
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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

2.3.

Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado
de outra forma. O custo histórico é geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas
em troca de ativos.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de mensuração,
independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica
de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em
consideração as características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado
levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de
mensuração.
As demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade operacional, que
pressupõe que a entidade conseguirá cumprir suas obrigações de pagamentos decorrentes de
empréstimos bancários conforme os prazos divulgados na nota explicativa n° 12.

2.4.

Autorização para emissão das demonstrações financeiras
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021 foi autorizada a
conclusão e divulgação das presentes demonstrações financeiras.

2.5.

Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando o real (R$), moeda do
ambiente econômico no qual a Companhia atua, eleita moeda funcional de apresentação das
demonstrações financeiras.

2.6.

Uso de estimativas e julgamentos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um efeito significativo sobre os valores reconhecidos nas
demonstrações financeiras, estão contempladas a seguir:
a) Valor residual e taxa de depreciação e amortização dos ativos – nota explicativa n° 9
A Companhia efetua análise da vida útil dos bens e estima o valor residual de venda dos
veículos leves, pesados e máquinas e equipamentos, a fim de que o valor residual contábil
seja próximo do valor residual de venda.
b) Perdas de créditos esperadas – nota explicativa n° 6
A Companhia efetua estimativa de perda das contas a receber considerando o histórico de
perdas dos clientes e as perdas de créditos esperadas baseada nas análises de deterioração
de riscos de créditos dos clientes monitoradas pela área de crédito e cobrança.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

c) Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos – nota explicativa n° 18
A Companhia efetua análise de recuperabilidade dos saldos de tributos diferidos ativos
anualmente, com base na expectativa de lucros tributáveis futuros, sendo constituídos ativos
somente para a parcela dos saldos de prejuízo fiscal, base negativa de contribuição social
sobre o lucro líquido e diferenças temporárias sobre os quais a Companhia possuem projeções
de utilização dentro de um prazo considerado razoável. A Administração utiliza-se de
premissas significativas nesses estudos, projetando suas receitas, custos e despesas, com
base nas informações de contratos correntes e de contratos de longo prazo com clientes.
d) Análise de indicativos de desvalorização do ativo imobilizado e redução ao valor recuperável
(“impairment”) – nota explicativa n° 9
A Companhia avalia, no mínimo anualmente, se ocorreram eventos ou mudanças que
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. Caso sejam identificados indicativos,
é efetuado o teste de “impairment” considerando o nível de Unidade Geradora de Caixa - UGC,
que são as máquinas e equipamentos. Nessa circunstância, a Companhia utiliza-se de
premissas chaves na determinação dos fluxos de caixa projetados.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração não identificou
indicadores de que o ativo imobilizado poderia apresentar “impairment”. O intangível não é
material na avaliação da Companhia e não compõe a unidade geradora de caixa.
e) Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários e depósitos judiciais – nota explicativa
n°15
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos de caráter cível, trabalhistas e
tributário.
Provisão são constituídas para todas as demandas decorrentes de processos judiciais para os
quais é provável que uma saída de recursos seja efetuada para suprir uma contingência e ou
liquidar uma obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos advogados externos. As 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.
f)

Direito de uso e passivo de arrendamento – nota explicativa nº 9.1
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de
início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo e
subsequentemente pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor
recuperável, e ajustado por certas mensurações do passivo de arrendamento. O passivo de
arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos de
arrendamento que não foram pagos na data de início, descontados usando a taxa de desconto
mensurada pela Administração e ajustada a realidade da Companhia (“spread” de crédito). A
Companhia utiliza-se de premissas relevantes na determinação da taxa de desconto para a
mensuração do valor presente dos pagamentos de arrendamento.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1.

Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na demonstração do resultado quando for satisfeita a obrigação de
desempenho. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita
é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A receita é reconhecida quando todos os critérios a seguir forem atendidos:


Quando as partes do contrato aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou de acordo
com outras práticas usuais de negócios) e estiverem comprometidas em cumprir suas
respectivas obrigações;



Quando a Companhia puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou
serviços a serem transferidos;



Quando a Companhia puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a
serem transferidos;



Quando o contrato possuir substância comercial (ou seja, espera-se que o risco, a época ou o
valor dos fluxos de caixa futuros da Companhia não se modifiquem como resultado do
contrato);



Quando for provável que a Companhia receberá a contraprestação à qual terá direito em troca
dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente.

a) Receita de locação e prestação de serviço
Locação de plataformas elevatórias, caminhões e equipamentos pesados com ou sem cessão
de mão de obra, que viabilizam as demandas técnicas para atender as necessidades de
clientes do agronegócio e infraestrutura. As faturas são emitidas no final do mês corrente, após
a prestação de serviço. Os pagamentos são realizados após a emissão das faturas.
A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme a utilização das máquinas e
equipamentos pelo cliente.
b) Receita de venda de ativos
A receita de venda de ativos (máquinas e caminhões) é uma atividade acessória e
complementar à atividade de locação de equipamentos. A Companhia vende equipamentos
através de seus consultores comerciais, os quais utilizam de plataformas de anúncios para
divulgação dos ativos.
A receita de venda de ativos é reconhecida quando se transfere o controle do ativo para o
cliente, geralmente na entrega dos produtos. A liquidação dessa venda é realizada a vista, no
vencimento da fatura.
A Companhia não fornece nenhum tipo de garantia sobre o ativo comercializado.
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3.2.

Instrumentos financeiros
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.
A classificação dos ativos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo
de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa
contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes
(“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros, na
Companhia:
Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado
é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de
juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é
reconhecido também no resultado.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as
condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:

3.3.



É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais.



Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua
distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido pela legislação
societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras.
Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que
servem de base de preparação das demonstrações financeiras, registros complementares, e
segundo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado (“DVA”).

3.4.

Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo
com prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação.
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Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de Depósito
Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos
até a data de apresentação das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de
realização.
3.5.

Contas a receber e provisão para perdas de créditos esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pela prestação de serviços de
aluguel de equipamentos e venda de ativos e estão registradas aos valores nominais das faturas
e deduzidas da provisão para perdas de créditos esperadas. A Companhia possui dois critérios
para a constituição de provisão para perdas de créditos esperadas: (i) recebíveis com atrasos
superiores a 90 dias, e (ii) clientes em que a Administração decidiu retirar os equipamentos devido
a inadimplência. Ambos os critérios precisam ser cumpridos para a constituição da provisão. Além
disso, há uma análise caso a caso em que recebíveis podem ser adicionados ou excluídos com
base no melhor julgamento da Administração da possibilidade de recuperação desses créditos.

3.6.

Estoques
Mensurados pelo custo de aquisição e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações
e condições existentes. Os estoques são valorizados ao custo de aquisição e deduzidos das
perdas estimadas, quando aplicável.
Os estoques são valorizados ao custo médio ponderado e deduzidos das perdas estimadas,
quando aplicável.

3.7.

Imobilizado
a) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”)
acumuladas, quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
adquiridos para locação inclui os custos diretos para disponibilizar os ativos no local e em
condições necessárias para que estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela
Administração. O custo de ativos construídos pelas próprias Companhias inclui o custo de
materiais e mão de obra direta.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado do exercício.
b) Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos incorporados no
componente fluirão para as Companhias e o seu custo possa ser medido de forma confiável.
Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no resultado, quando incorridos.
c) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso,
ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada
e o ativo está disponível para uso.
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A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos
itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos que o montante esteja
incluído no valor contábil de outro ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo menor
período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja
razoavelmente certo que as Companhias obterão a propriedade do bem no fim do prazo de
arrendamento.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício corrente
e o comparativo são as seguintes:
Vida útil
Benfeitorias em imóveis de terceiros
3,4 anos
Direito de uso em arrendamento
1,8 a 10 anos
Máquinas
10 anos
Implementos industriais, rodoviários e ferramentas
7,1 anos
Veículos leves e pesados
10 anos
Móveis e utensílios e equipamentos de informática
10 anos
Sistemas e Aplicativos
3 a 5 anos
A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras. Quando aplicável, os efeitos decorrentes de
alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
3.8.

Intangível
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo,
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos.
A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício, e o efeito
de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com
vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por
redução ao valor recuperável, as quais são avaliadas anualmente. Ganhos e perdas resultantes
da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da
venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento
da baixa do ativo.

3.9.

Direito de uso e arrendamentos
Direito de uso locação de imóveis representado pelo valor presente do fluxo de pagamento de
aluguéis fixos ou mínimos nos contratos de arrendamento dos imóveis, pátio, depósito e escritórios
da Companhia. É reconhecido no ativo como um item do Imobilizado e no passivo como obrigação
do arrendamento de direito de uso.
Os ativos reconhecidos são depreciados pelo prazo do contrato de arrendamento incluindo uma
renovação automática por igual período.
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Aos passivos de arrendamento são apropriados os juros calculados na determinação do valor
presente, com taxas de descontos demonstradas na nota explicativa nº 9.1 pelo prazo do contrato
de arrendamento incluindo uma renovação automática por igual período. Anualmente, conforme
índices e prazos definidos em contrato para fins de reajuste do arrendamento, o direito de uso é
remensurado.
3.10. Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um ativo
não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso tais evidências estejam
presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o maior valor entre: (i) seu valor
justo menos os custos que seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso
é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do
ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é reconhecida a
redução (provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).
3.11. Provisões
Reconhecidas quando:


A Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de eventos
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.



São quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação,
utilizando a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São
atualizadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras pelo montante
estimado das perdas prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos assessores
jurídicos.

3.12. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado pelo método
de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas bancárias que são reconhecidas
no resultado pelo método de juros efetivos.
3.13. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240, para
imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de
apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação
aos exercícios anteriores.
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O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base
negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes
valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se
espera que sejam aplicadas às diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base negativa quando
elas forem realizadas, com base nas leis que foram decretadas, ou substantivamente decretadas,
até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto de renda lançado pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas fiscais,
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros
futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de apresentação
das demonstrações financeiras e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais
provável.
3.14. Lucro por ação
a) Lucro por ação básico
O Lucro por ação básico é calculado dividindo-se o lucro do exercício atribuído aos acionistas
da Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação (incluindo ajustes
por bônus e emissão de direitos).
b) Lucro por ação diluído
O Lucro por ação diluído é calculado ajustando-se o lucro e a média ponderada da quantidade
de ações levando-se em conta a conversão de todas as ações potenciais com efeito de
diluição. Ações potenciais são instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar na
emissão de ações, como títulos conversíveis e opções, incluindo opções de compra de ações
por empregados.
3.15. Segmentos operacionais
O segmento operacional é apresentado de modo consistente com relatórios internos fornecidos
para os principais tomadores de decisões (Diretoria e Conselho de Administração) da Companhia,
responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho do segmento
operacional.

4.

NORMAS ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES DE NORMAS EMITIDAS
As novas normas ou alterações de normas e interpretações no contexto das demonstrações financeiras
da Companhia serão efetivas conforme descritas abaixo:
4.1.

Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16 - Concessões de Aluguel Relacionadas
à Covid-19 - expediente prático
A Administração avaliou o expediente prático emitido pelo IASB em maio de 2020 e concluiu que
não há impactos nas demonstrações financeiras.
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4.2.

Novas normas, alterações e interpretações ainda não adotadas
As novas normas ou alterações de normas e interpretações no contexto das demonstrações
financeiras da Companhia serão efetivas conforme descritas abaixo:
Novas Normas, alterações e interpretações
Alterações à IFRS 10 (CPC 36 (R3)) – Demonstrações
Alterações à IAS 1 – Classificação de Passivos como
Circulantes ou Não Circulantes (i)

Vigência a partir de
Data não definida pelo IASB
1º de janeiro de 2023

(i) Revisão de outras normas
As alterações à IAS 1 afetam apenas a apresentação de passivos como circulantes ou não
circulantes no balanço patrimonial e não o valor ou a época de reconhecimento de qualquer ativo,
passivo, receita ou despesas, ou as informações divulgadas sobre esses itens.
As alterações esclarecem que a classificação de passivos como circulantes ou não circulantes se
baseia nos direitos existentes na data do balanço, especificam que a classificação não é afetada
pelas expectativas sobre se uma entidade irá exercer seu direito de postergar a liquidação do
passivo, explicam que os direitos existem se as cláusulas restritivas são cumpridas na data do
balanço, e introduzem a definição de ‘liquidação’ para esclarecer que a liquidação se refere à
transferência, para uma contraparte; um valor em caixa, instrumentos patrimoniais, outros ativos
ou serviços.
As alterações são aplicáveis retrospectivamente para períodos anuais iniciados em ou após
1º de janeiro de 2023. A Administração está em fase de avaliação dos impactos decorrentes da
adoção da referida norma.

5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2020

2019

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras - CDB

19
1.571
83.177

6.793

Total

84.767

6.793

As aplicações financeiras estão representadas basicamente por recursos aplicados em certificados de
depósitos bancários (“CDBs”) com remuneração entre 95% e 105% em 2020 e 2019 do Certificado de Depósito
Interbancário - CDI, sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor e com possibilidade de resgate
imediato.
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6.

CONTAS A RECEBER
6.1.

Composição dos saldos
2020

2019

Contas a receber
Locações e serviços a faturar
Perdas de créditos esperadas

22.837
1.706
(677)

8.865
(397)

Total

23.866

8.468

Os contratos de aluguéis cuja locação ou prestação de serviço está em andamento no
encerramento do mês e serão faturadas em período subsequente, a receita é apurada conforme
os respectivos dias incorridos e contabilizada como receita a faturar no contas a receber.
6.2.

Classificação por vencimento
Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
2020
Vencidos
De 1 a 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Acima de 180 dias
Subtotal - vencidos
A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Acima de 180 dias
Subtotal - a vencer
Total

6.3.

2019

2.165
1.622
275
476
4.538

1.074
679
61
487
2.301

9.782
9.167
994
62
20.005

4.726
1.838
6.564

24.543

8.865

Movimentação das perdas de créditos esperadas
A movimentação da provisão para perdas de créditos esperadas está demonstrada a seguir:
2020
Saldo inicial
( - ) Constituição

(397)
(280)
(677)

Saldo final

2019
(397)
(397)
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7.

IMPOSTOS A RECUPERAR
2020

8.

2019

PIS e COFINS
IRPJ e CSLL
Outros

9.299
305
363

1.593
118
98

Total

9.967

1.809

Ativo circulante
Ativo não circulante

9.649
318

1.809
-

Total

9.967

1.809

ESTOQUES
A partir de 2020, a Companhia passou a adotar a política de ter um estoque peças de reposição e
materiais utilizados na manutenção da frota de máquinas e veículos. O objetivo é reduzir o risco de atrasos
e alta de custos dessas.
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9.1.

Saldo em 31 de dezembro de 2018

14.920

277.240

(1.817)

(15.912)

12.592

(153)

-

8.652

4.093

102.998
191.971

-

(3.108)

-

-

1.401

2.692

ferramentas

25.844

-

-

21.480

4.364

(104)

-

-

1.329

3.139

pesados

leves e

Veículos

Móveis e

912

(5)

-

723

194

-

-

-

100

94

de informática

equipamentos

2.867

-

-

2.801

66

-

(91)

-

52

105

andamento

em

Imobilizado

335.655

(1.975)

(15.912)

241.415

112.127

(3.212)

-

(4.152)

48.065

71.426

Total

Refere-se ao crédito de PIS e COFINS no custo de aquisição de máquinas destinadas a locação e/ou prestação de serviços.

garantia ao financiamento.

23

aquisições de ativos totalizaram R$ 109.304 e R$ 41.076 nos exercícios de 2020 e 2019 respectivamente. Em todos os contratos de Finame da Companhia o bem financiado é alienado em

envolvido na operação inicial e com reconhecimento direto do respectivo passivo. Assim, estas aquisições de ativos não estão sendo apresentadas na demonstração de fluxo de caixa. Tais

No exercício de 2020 e 2019, parte das aquisições de ativo imobilizado se deu por meio de financiamento de FINAME e CDC com pagamento direto ao fornecedor, não havendo fluxo de caixa

1.280

-

-

14.920

-

-

-

(4.152)

44.887

65.371

Máquinas

rodoviários e

industriais,

Implementos

(iii) Os ativos que foram desmobilizados em 2020 e 2019 contribuíram com uma movimentação no caixa da Companhia em R$ 130 em 2020 e R$ 1.368 em 2019.

(ii)

(i)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

-

(  ) Impostos recuperáveis (ii)

868

( + ) Adições (i)

(  ) Baixa de ativos (iii)

412

-

-

-

-

91

296

-

arrendamento

de terceiros

25

de uso em

em imóveis

Saldo em 31 de dezembro de 2019

(  ) Baixa de ativos (iii)

(  ) Transferências

(  ) Impostos recuperáveis (ii)

( + ) Adições (i)

Direito

Benfeitorias

As imobilizações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão abaixo apresentadas:

Composição do Imobilizado

IMOBILIZADO

Custo de Aquisição

9.

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
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279
29%
29%

2019

2020

Taxa da depreciação anual

10% a 57%

10% a 57%

14.083

388
1.147

(837)

-

(837)

-

Em 31 de dezembro de 2019

(133)

-

(109)

(24)

Em 31 de dezembro de 2020

Saldos líquidos

Saldo em 31 de dezembro de 2020

(  ) Baixa de depreciação (iii)

( + ) Adições

Saldo em 31 de dezembro de 2019

-

-

-

-

( + ) Adições

(  ) Baixa de depreciação (iii)

de terceiros

-

arrendamento

em imóveis

(24)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Depreciação Acumulada

Direito
de uso em

Benfeitorias

10%

10%

251.805

90.515

(25.435)

414

(13.366)

(12.483)

335

(6.310)

(6.508)

Máquinas

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
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14%

14%

11.060

3.503

(1.532)

26

(968)

(590)

-

(352)

(238)

ferramentas

rodoviários e

industriais,

Implementos

-

10%

10%

24.539

3.796

(1.305)

(737)

(568)

19

(280)

(307)

pesados

leves e

Veículos

Móveis e

10%

10%

804

163

(108)

-

(77)

(31)

-

(27)

(4)

de informática

equipamentos

-

-

-

-

-

-

-

2.867

66

andamento

em

Imobilizado

24

306.305

98.431

(29.350)

440

(16.094)

(13.696)

354

(6.969)

(7.081)

Total
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9.2.

Direito de uso e arrendamento de direito de uso
A Administração da Companhia analisou seus contratos e concluiu que se enquadram na
classificação de arrendamento mercantil, a Companhia possui 11 contratos de locação firmados
com terceiros.
Os aluguéis variáveis, de contratos de curto prazo ou de baixo valor que não foram reconhecidos
como direito de uso do período estão registrados na rubrica “Locação de bens” demonstrada na
nota explicativa nº 20, totalizam R$719 em 31 de dezembro de 2020 (R$641 em 31 de dezembro
de 2019).
Os valores de arrendamento estão registrados na conta de direito de uso, na rubrica de ativo
imobilizado, e sua depreciação está ocorrendo no prazo de vigência contratual.
Para determinar o prazo de arrendamento foi considerado o prazo contratual. Se o contrato
contiver cláusula que especifique a renovação automática pelo mesmo período ou outro, e
existindo a vontade da Companhia em permanecer no imóvel, o cálculo do prazo do
arrendamento será a soma de ambos os prazos. Se o contrato não especificar, ou especificar que
a renovação será prorrogada somente com o consentimento de ambas as partes, o prazo do
arrendamento será o prazo contido no contrato. Ademais, a Companhia não possui contratos
firmados com prazos indeterminados.
A movimentação do passivo de arrendamento por direito de uso está demonstrada a seguir:
Imóveis partes
relacionadas
(NE 17)
Em 31 de dezembro de 2019
( + ) Novas operações
( + ) Juros incorridos

Imóveis

Total

(  ) Pagamento de principal
(  ) Pagamento de juros

12.411
147
(241)
(147)

2.497
121
(452)
(121)

Em 31 de dezembro de 2020

12.170

2.045

14.908
268
(693)
(268)
14.215

Circulante
Não circulante

1.034
11.140
12.174

122
1.919
2.041

1.156
13.059
14.215

Total

Os respectivos valores estão registrados na conta de passivo de arrendamento e o saldo será
amortizado pelos pagamentos mensais. Os pagamentos futuros foram trazidos a valores presente
por uma taxa média ponderada de 7% ao ano, onde o contrato se encerra no ano de 2030.
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Em 31 de dezembro de 2020, o passivo de arrendamento possui o seguinte cronograma de
desembolso (por ano):
Cronograma:
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Total
9.3.

1.156
1.066
1.166
1.277
1.147
1.245
1.473
1.731
2.021
1.933
14.215

8,1%
7,5%
8,2%
9,0%
8,1%
8,8%
10,4%
12,2%
14,2%
13,6%
100,0%

Revisão das vidas uteis
As taxas de depreciação do ativo imobilizado foram revisadas durante o exercício, conforme
requerido pelo IAS 16/CPC 27 - Ativo Imobilizado, sendo que a Companhia não identificou a
necessidade de alterar as taxas de depreciação/vidas úteis utilizadas no exercício anterior.

9.4.

Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”)
De acordo com as normas descritas no IAS 36/CPC 1 - Redução ao valor recuperável de ativos,
o ativo imobilizado da Companhia tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente,
caso haja indicadores de que determinados ativos poderiam estar reconhecidos contabilmente
por montantes acima do valor recuperável.

10. INTANGÍVEL
Sistemas
e aplicativos
Saldo em 31 de dezembro de 2018
( + ) Adições

Marcas
e patentes

Total

110
(31)

-

110
(31)

79

-

79

( + ) Adições

110

300

410

(  ) Amortização

(36)

-

(36)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

153

300

453

(  ) Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2019
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11. FORNECEDORES
O saldo refere-se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores nacionais
no curso normal dos negócios. Registrado pelo valor justo na data da aquisição:
2020

2019

Fornecedores nacionais

12.781

6.729

Total

12.781

6.729

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
12.1. Composição dos saldos
Modalidade

% Taxa ao ano

Finame (i)

Pré 7,0 - 15,3% /
TJLP + 4,7 - 6,0%
Pré 9,3 - 12,7% /
SELIC + 5,3%
Pré 9,4 - 23.7%
Pré 8,7 - 12,6%
Pré 10,4 - 16,1%
CDI + 4,3 - 5,3%
0%

Finame (i)
CDC (ii)
CDC (ii)
Leasing (iii)
Capital de Giro (iv)
Consórcios
Subtotal
( - ) Custos a amortizar
Total

Moeda

Vencimento

2020

2019

R$

2021-2022

15.592

6.170

R$

2023-2025

7.382

-

R$
R$
R$
R$
R$

2021-2024
2023-2025
2022-2024
2022-2024

22.638
103.021
5.005
136.268
10
289.916
(1.361)
288.555

59.641
4.662
2.300
51
72.824
72.824

64.963
223.592

27.070
45.754

Passivo circulante
Passivo não circulante

(i)

Finame: financiamentos para investimentos em máquinas e equipamentos utilizados nas
operações. Os contratos possuem carência de amortização de principal que podem durar
até um ano. Em todos os contratos de Finame da Companhia o bem financiado é alienado
em garantia ao financiamento.

(ii)

CDC: financiamentos para investimentos em máquinas e equipamentos utilizados nas
operações. Os contratos possuem carência de amortização de principal que podem durar
até um ano. Em todos os contratos de CDC da Companhia o bem financiado é alienado em
garantia ao financiamento.

(iii) Leasing: contratos de arrendamento mercantil para investimentos em máquinas e
equipamentos utilizados nas operações. Os contratos possuem carência de amortização de
principal que podem durar até um ano.
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(iv) Capital de Giro: são Cédulas de Crédito Bancário adquiridas junto a instituições financeiras
com a finalidade de financiar o capital de giro da Companhia e para a compra de máquinas
e equipamentos para as operações.

12.2. Movimentação dos empréstimos e financiamentos
2020
Saldo no início do exercício
( + ) Captações (*)
( + ) Juros apropriados

2019

(  ) Amortização de principal
(  ) Juros pagos
(  ) Custos de Emissão (*)

72.824
247.266
14.802
(31.904)
(12.756)
(1.677)

48.790
43.317
6.817
(19.302)
(6.798)
-

Saldo no fim do exercício

288.555

72.824

(*) efeito líquido das captações de empréstimos e financiamentos no montante de R$ 245.589.
12.3. Cronograma de amortização
Em 31 de dezembro de 2020, o cronograma de amortização está demonstrado a seguir, por ano
de vencimento:
Ano

2020

2021
2022
2023
2024
2025

70.790
88.179
75.457
42.534
12.956
289.916

12.4. Covenants
Parte dos contratos de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras estão sujeitos
a cláusulas de vencimento antecipado que, entre outras, incluem:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

obrigação da Companhia o envio das demonstrações financeiras anuais, devidamente
auditadas por Companhias de auditoria independente;
Restrição para realizar redução de capital;
Restrição a alteração do controle, direto ou indireto;
Cláusula restritiva (“covenant”) prevendo que o índice de endividamento líquido sobre o
EBITDA dos últimos 12 meses deve ser igual ou inferior a 3,75x em 2020, 3,50x em 2021,
3,25x em 2022 e 3,0x a partir do ano de 2023;
Restrição a distribuição de dividendos acima de 25% do lucro líquido do exercício anterior
caso o índice de endividamento líquido sobre o EBITDA dos últimos 12 meses do exercício
atual seja superior a 3.0x. Esse índice é verificado anualmente e não se aplica aos
dividendos declarados em 2020.
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Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia estava adimplente com as referidas cláusulas.
12.5. Garantias
Os empréstimos e financiamentos são garantidos pelos próprios ativos financiados, contratos de
locação com clientes e pelo aval dos acionistas da Companhia.

13. obrigações trabalhistas e previdenciárias
2020
Salários

2019

1.094

468

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

195

82

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

604

262

Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

186

43

Provisão de férias

2.204

917

Total

4.283

1.772

14. parcelamento de tributos
2020

2019

Lei 11.941/09 – REFIS (i)

117

145

Lei 13.496/17 – PERT (ii)

299

304

INSS Simplificado (iii)

271

-

Total

687

449

Ativo circulante
Ativo não circulante

130
557

60
389

Total

687

449

14.1. Lei nº 11.941/09 - REFIS
A Companhia aderiu em 27 de outubro de 2009, o programa de refinanciamento de dívidas com
a União para pagamento de débitos tributários em 180 parcelas. Os débitos tributários referemse ao PIS, à COFINS, IRRF, ao IRPJ e a CSLL.
Em 29 de novembro de 2009, a Companhia obteve a consolidação do saldo de adesão ao referido
parcelamento, efetuada pela Receita Federal e os impactos dessa consolidação foram
devidamente registrados à época.
14.2. PERT
Durante o exercício de 2017, a Companhia optou pela adesão ao PERT relacionados aos débitos
“Previdenciário e Não Previdenciários”, o que possibilitou regularizar débitos que estavam
pendentes de pagamentos. Diante das condições estabelecidas pelo programa, a Companhia
optou por garantir os descontos de 80% para juros e 40% para multa que se enquadrou no inciso
III,b – Art. 2° MP 783.
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No exercício de 2019, a Companhia obteve a consolidação dos saldos de adesão aos referidos
parcelamentos “Previdenciários e Não Previdenciários”, efetuada pela Receita Federal.
14.3. INSS Simplificado
Durante o exercício de 2020, a Companhia optou pela adesão ao INSS Simplificado o que
possibilitou regularizar os débitos pendentes previdenciários em 60 parcelas.
14.4. Movimentação dos parcelamentos

2020

2019

Início do período
( + ) Novos parcelamentos
( - ) Pagamento de principal
( - ) Pagamento de juros

449
317
(57)
(22)

516
(52)
(15)

Fim do período

687

449

15. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Administração não considerou necessária a constituição de
provisão para eventual perda sobre os processos judiciais em andamento, para os quais, na avaliação
dos seus assessores jurídicos, a probabilidade de perda é possível, sendo:
2020
Cíveis

2019
395

Trabalhistas
Total

255

45

36

440

291

Trabalhistas
As reclamações trabalhistas ajuizadas contra a Companhia estão relacionadas, principalmente, a
pedidos de pagamento de horas extras, adicional de insalubridade, diferenças salariais cuja ações estão
sendo realizadas por ex-empregados.
Cíveis
Os processos de natureza cível, referem-se, principalmente a pedidos indenizatórios contra a
Companhia, relacionadas a quebra de contratos e acidentes envolvendo máquinas e caminhões.
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16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
16.1. Capital social
O capital social subscrito da Companhia em 31 de dezembro de 2020 é de R$76.205
representado por 971.039 ações ordinárias sem valor nominal (R$ 230 representado por 230.000
quotas em 31 de dezembro de 2019). A distribuição das ações em 31 de dezembro de 2020,
estavam apresentadas conforme o quadro abaixo:
Número de
Ações

Participação
(%)

Acionistas controladores

689.078

71%

SPEED FIP Multiestratégia

281.961

29%

971.039

100%

Todas as ações têm os mesmos direitos com relação aos ativos residuais da Companhia. Além
disso, os titulares de ações ordinárias têm direito ao recebimento dos dividendos declarados, e
têm direito a um voto por ação nas reuniões da Companhia.
Em março de 2020, os acionistas da Companhia realizaram um aumento de capital social de
R$475 mediante a emissão de 474.938 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) por
quota. Em seguida, os acionistas da Companhia aprovaram a transformação da Companhia de
sociedade empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado, passando a ser
regulada de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Em junho de 2020, foi realizado através do contrato de subscrição e compra e venda de ações a
emissão de 266.101 novas ações ordinárias por um preço global de R$ 75.500 e alocados ao
capital social da Companhia. A totalidade das novas ações ordinárias foram subscritas pelo novo
acionista SPEED Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Nesta oportunidade
registrou o valor de R$ 5.168 com gastos da emissão pago a banco, advogados e consultores
envolvidos na operação. Adicionalmente, este contrato prevê clausulas de indenização pelos
acionistas originais à Companhia ou ao novo acionista, comuns em transações dessa natureza,
sobre a existência de determinados eventos listados no anexo 7.1. (iii), para o período de 5 anos
da data da assinatura deste contrato.
Em agosto de 2020, o SPEED Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
comunicou a Companhia o exercício da opção de aportar um montante adicional de R$ 50.000 a
ser realizado em 2021.
16.2. Reserva de capital - ágio na emissão de ações
A reserva de capital em 31 de dezembro de 2020 é de R$75.234, referente ao ágio gerado na
emissão de 266.101 novas ações, nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas
pelo SPEED Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, pelo preço unitário de
R$284.
16.3. Política de distribuição de dividendos
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em Assembleia
Geral, entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do lucro
líquido do exercício, após a constituição de reserva legal.
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Em março de 2020, a Companhia aprovou a distribuição de R$ 26.389 em dividendos dos lucros
retidos até o balanço levantado em 29 de fevereiro de 2020. Em 2019 os dividendos aprovados
foram de R$ 2.687.
No ano de 2020, os valores pagos de dividendos correspondem a R$20.889 e R$500 referentes
ao ano de 2019, e o saldo a pagar de R$5.500 pago em janeiro de 2021.
16.4. Reserva legal
Deverá ser constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social,
na base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital social. A reserva legal
tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar capital. Em 31 de dezembro de 2020 a reserva constituída é de
R$ 879.

17. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos e as transações realizadas entre a Companhia e a partes relacionadas, estão demonstrados a
seguir:
2020

2019

Despesas com pessoal (i)
Remuneração de garantias prestadas (ii)
Arrendamento de direito de uso (iii)

608
388

1.800
-

Total

996

1.800

(i)

A parte relacionada prestou serviços referente a terceirização de mão de obra nos setores de
manutenção e administrativo até 31 de agosto de 2019. A partir dessa data, todos os funcionários da
JPAR foram transferidos para a ARMAC e os impactos dessa transação foram devidamente registrados
no resultado do exercício.

(ii)

Refere-se a remuneração a garantias prestadas (aval) por parte dos acionistas controladores da
Companhia em contratos de empréstimos e financiamentos. O avalista é diferente para cada
financiamento podendo ser prestado por todos os acionistas controladores ou por apenas um ou dois
deles. O valor da remuneração prevista é de 1% ao ano do saldo garantido médio do período, em linha
com custos praticados pelo mercado para uma carta de fiança bancária ou um seguro garantia.

(iii)

O saldo refere-se ao pagamento de aluguéis dos imóveis que funcionam como centro de manutenção
das máquinas, os quais são propriedades de parte dos acionistas controladores da Companhia (nota
explicativa 9.1).

A remuneração dos diretores da Companhia no exercício de 2020 foi de R$997 (não houve remuneração em
2019), a qual é considerada benefício de curto prazo, registrada na rubrica “Despesas Gerais e
Administrativas” no resultado do exercício.
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18. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A conciliação entre o imposto de renda e contribuição social calculados pela alíquota nominal prevista
na legislação tributária e a despesa de imposto de renda e contribuição social lançados no resultado do
exercício conforme demonstrado a seguir.
18.1. Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social
As apurações do imposto de renda e da contribuição social foram realizadas pelo lucro
real em 2020 e 2019. A seguir está apresentada a reconciliação da taxa efetiva de imposto
de renda e contribuição social:
2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
Despesa com imposto de renda e contribuição social

2019

24.479

15.088

34%

34%

(8.323)

(5.130)

Efeitos das adições e exclusões permanentes no cálculo dos tributos:
(  ) Depreciação fiscal pela alienação de ativos

(304)

(458)

(  ) Custos e despesas indedutíveis

(330)

(337)

(  ) Gastos na emissão de ações

1.757

-

254

-

(6.946)

(5.925)

-

(106)

Diferidos

(6.946)

(5.818)

Total

(6.946)

(5.924)

28%

39%

(  ) Outros
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Correntes

Alíquota efetiva
18.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos

O imposto de renda e contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos
fiscais futuros, atribuíveis às diferenças temporárias. O imposto e a contribuição social
diferidos têm a seguinte composição:
2020

2019

Ativo
Provisão para contas a pagar
Perdas estimadas crédito de liquidação duvidosa
Prejuízo fiscal e base negativa
Ajuste de arrendamento mercantil CPC 06

608
280
7.329
961

397
874
-

Total
Alíquota vigente

9.178
34%

1.271
34%

Diferidos ativos

3.121

432
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2020

2019

Passivo
Ajuste de arrendamento mercantil CPC 06
Diferença depreciação fiscal e econômica

1.105
60.777

33.547

Total
Alíquota vigente

61.882
34%

33.547
34%

Diferidos passivos

21.040

11.406

Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos

17.919

10.974

19. RECEITA LÍQUIDA
2020

2019

123.137

66.829

447

1.370

Receita operacional bruta

123.584

68.199

(  ) Impostos incidentes sobre vendas

(12.290)

(6.825)

Receita operacional líquida

111.294

61.374

COFINS

(9.311)

(5.087)

PIS

(1.987)

(1.104)

ISS

(992)

(634)

(12.290)

(6.825)

Locação de equipamentos e prestação de serviços
Venda de imobilizados usados

Total de impostos incidentes sobre vendas

20. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das despesas com base na
sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado
são apresentadas a seguir:
2020

2019

Amortização

(35)

(31)

Combustível

(7.622)

(6.424)

Custo na venda ou baixa de imobilizado

(1.092)

(1.809)

(16.092)

(6.970)

Depreciação

(719)

(641)

Outros

(3.501)

(1.923)

Peças e manutenção

(8.330)

(4.073)

(227)

(49)

Locação de bens

Perda de recebíveis
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(32.770)

(15.986)

Provisão de crédito de liquidação duvidosa

(280)

(397)

Seguro do imobilizado

(343)

(155)

Telecomunicação

(462)

(313)

(71.473)

(38.771)

Custo das locações e prestações de serviços

(61.040)

(34.481)

Despesas gerais, administrativas e comerciais

(10.434)

(4.288)

Total

(71.474)

(38.769)

Pessoal (i)

Total

21. REceitas financeiras
2020
Rendimentos de aplicação financeira
Remuneração de capital integralizado
Multas e Juros
Descontos financeiros obtidos

2019
304
378
128
49
859

Total

199
92
5
296

22. DESPESAS FINANCEIRAS
2020
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Juros e multa
Descontos concedidos
Tarifas bancárias, IOF e TAC
Comissão sobre fiança e avais (nota explicativa nº 17)
Juros sobre arrendamento mercantil
Outras despesas
Total

(14.802)
(135)
(254)
(144)
(608)
(257)
(16.200)

2019
(6.817)
(45)
(27)
(920)
(4)
(7.813)
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23. LUCRO POR AÇÃO

2020
Lucro líquido do exercício

2019

17.533

9.164

971

230

18,06

39,84

Denominador básico:
Média ponderada do número de ações no período
Lucro por ação - básico e diluído (em R$)

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
24.1. Categorias de instrumentos financeiros
Custo Amortizado

2020

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

2019

84.767
23.866

6.793
8.468

Total

108.633

15.261

Passivos financeiros
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes Relacionadas
Dividendos a Pagar
Arrendamento de direito de uso

12.781
288.555
608
5.500
14.215

6.729
72.824
500
-

Total

321.659

80.053

24.2. Riscos financeiros
As atividades da Companhia estão sujeitas a riscos financeiros: de crédito e liquidez. Entretanto,
para assegurar que se tenha caixa suficiente para atendimento das necessidades operacionais,
a Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez.
24.3. Risco de câmbio
A Companhias não realiza transações com fornecedores estrangeiros, não há posição a riscos
de câmbio em 31 de dezembro de 2020.
24.4. Análise de sensibilidade
Risco de taxa de juros
A Companhia obtém empréstimos e financiamentos junto às principais instituições financeiras
para fazer frente às necessidades de caixa para investimento e crescimento. Em decorrência
disso, a Companhia está exposta ao risco de taxa de juros referenciadas em CDI, SELIC e TJLP.
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Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia tem R$143.650 de saldo de empréstimos e
financiamentos denominados cuja remuneração é indexada ao CDI ou SELIC.
Abaixo há a análise de sensibilidade para o risco de aumento na taxa CDI que afetaria as
despesas financeiras da Companhia. Foram considerados dois cenários, com aumento de 50%
a 100% da taxa CDI respectivamente, tendo como base a projeção da Selic ao final de 2021 no
patamar de 5%, conforme relatório Focus do Banco Central do Brasil de 26 de março de 2021.
Cenário II

Cenário I
Taxa do CDI

Cenário III

2,76%

4,14%

5,52%

Financiamentos expostos a variação do CDI

143.650

143.650

143.650

Valor projetado

143.650

145.632

147.615

-

1.982

3.965

Impacto da variação do CDI

O total de empréstimos expostos a variação da TJPL em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 15.592,
na avaliação da Administração a exposição a variação dessa taxa não é material mesmo
considerado um aumento de 50%, onde o possível efeito seria de um incremento de
aproximadamente R$ 355. Em 31 de dezembro de 2020 a TJPL apresentava taxa de 4,55%.
Gestão de risco de crédito
As políticas de crédito fixadas pela Administração visam minimizar eventuais problemas
decorrentes da inadimplência de seus clientes.
A Administração, visando minimizar os riscos de crédito atrelados às instituições financeiras,
procura também diversificar suas operações em instituições de primeira linha.
Não há cliente que tenha contribuído com mais de 10% da receita operacional líquida para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
dois clientes contribuíram com mais de 10% da receita operacional líquida, com 12% e 11%
respectivamente.
Gestão de risco de liquidez
É o risco de a Companhia e suas controladas não possuírem recursos líquidos suficientes para
honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume
entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, são
estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas
diariamente pela Administração.
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros contratados:
Até
1 ano
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Parte relacionada a pagar
Dividendos a Pagar
Arrendamento de Direito de Uso

12.781
70.790
608
5.500
1.156

Até
2 anos

De 2 a
5 anos

158.969

130.947

2.222

3.590

Total
12.781
289.916
608
5.500
14.215
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25. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a prática de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos os riscos, por montantes
considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros considerando a natureza de
suas atividades.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía seguros para bens do ativo imobilizado, no montante de
R$ 277.240, sendo o vencimento das apólices em setembro de 2021 e dezembro de 2022.

26. TRANSAÇÕES NÃO CAIXA
As transações que não afetaram o caixa estão demonstradas no quadro a seguir:
Classificação na
Demonstração
Financeira

Rubrica

Nota
Explicativa

Ativo

Imobilizado

9

Passivo

Empréstimos e
Financiamentos

12

Ativo
Passivo

Imobilizado –
Direito de Uso
Arrendamento
de direito de uso

Natureza da transação
Captação de Leasing
para aquisição de
imobilizado

9

2020

2019

109.304

41.076

109.304

41.076

14.920
Adoção IFRS 16

9.1

14.920

27. INFORMAÇÕES SOBRE OS SEGMENTOS
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como locação de equipamentos. A
Companhia está organizado, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios para
fins comerciais e gerenciais. As informações são apresentadas de forma consistente para o principal tomador
de decisões da Companhia, responsável pela alocação de recursos e avaliação das operações. A
Administração, avalia o desempenho total da Companhia, o resultado comercial, gerencial e administrativo,
considerando que toda a estrutura de custos e despesas é compartilhada por todas as categorias de produtos.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em fevereiro de 2021, foi realizado a emissão de 176.266 novas ações ordinárias por um preço global de
R$50.404 e alocados ao capital social da Companhia. Desta maneira, o capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, passa para R$ 126.610. A totalidade das novas ações ordinárias foram
subscritas pelo SPEED Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

2021SP005255_3. Armac - Notas explicativasTP - NO.docx
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e ao Conselho de Administração da
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações financeiras da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos, se houver, do assunto descrito na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Armac Locação,
Logística e Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”),
emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”.
Base para opinião com ressalva
Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Dessa forma, como os
saldos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 são utilizados na determinação do resultado do exercício e
em outras informações constantes nas demonstrações financeiras para o exercício findo em
31 de dezembro de 2018, não nos foi possível determinar a existência ou não de ajustes que teriam sido
necessários nas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Nossa opinião de auditoria
sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 conteve
modificação. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras do exercício corrente também inclui
modificação em decorrência do possível efeito desse assunto sobre a comparabilidade dos valores do
exercício corrente e valores correspondentes.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de
firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global")
não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a
quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe
global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam
positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações financeiras, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Reconhecimento da receita de prestação de serviços e locação de máquinas, notadamente no período de
competência ou na efetiva prestação do serviço de locação de máquinas
Porque é um PAA
Conforme mencionado na nota explicativa n° 19 às demonstrações financeiras, a Companhia possui receita
majoritariamente da prestação de serviços e locação de máquinas. Os dados para reconhecimento da
receita são incluídos no sistema de forma manual, bem como a receita é registrada quando da emissão da
nota fiscal de venda dos serviços prestados, tal procedimento requer controles robustos da administração
para (i) apuração do ajuste da receita entre o período efetivo da prestação de serviço e a data de emissão
do documento fiscal e (ii) certificação dos valores a serem reconhecidos em consonância com os contratos
pactuados.
Devido à relevância dos montantes envolvidos e às características inerentes ao processo de
reconhecimento de receita, incluindo o volume de contratos e ao processo de captura de medição do
serviço prestado dentro do período de competência, consideramos esse tema como um assunto
significativo em nossos trabalhos de auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram: (i) entendimento dos processos internos da Companhia para
mensuração e reconhecimento das receitas com prestação de serviço; (ii) avaliação dos sistemas e
mecanismos utilizados no processo com a participação de especialistas em tecnologia; (iii); verificação, por
amostragem, das documentações suporte dos serviços de locação realizadas no exercício; (iv) teste de
reconhecimento pela competência das receitas, com verificação de documentação suporte, tais como
medição e vencimentos dos contratos realizados com os clientes dentro da competência correta; (v) análise
mensal das receitas utilizando dados agregados e desagregados para identificar relações ou
movimentações dissonantes às nossas expectativas e (vi) análise das divulgações realizadas pela
Companhia nas demonstrações financeiras.
Como resultado da execução desses procedimentos foram identificados ajustes e deficiências de controles
relacionado ao processo de medição do serviço e reconhecimento de receita no período adequado, que
foram comunicados e efetuados pela Companhia, e que alteraram nossa avaliação quanto à natureza,
época e extensão de nossos procedimentos substantivos inicialmente planejados.
Com base nas evidências obtidas por meio de nossos procedimentos anteriormente descritos,
consideramos que a apuração e reconhecimento da receita, sua contabilização e as respectivas divulgações
em notas explicativas são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (“DVA”) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se
essa demonstração está conciliadas com as demonstrações financeiras e os registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse pronunciamento técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 23 de abril de 2021

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Alessandro Costa Ramos
Contador
CRC nº 1 SP 198853/O-3
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados,
A Administração da Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (“ARMAC” ou “Companhia”)
submete à sua apreciação o Relatório da Administração e as correspondentes
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório do Auditor Independente,
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

MENSAGEM DA ADIMINISTRAÇÃO
Apresentamos os resultados do ano de 2019 da ARMAC, empresa que atua com foco no
compartilhamento de ativos para os setores do agronegócio, mineração, florestal e
infraestrutura. Nosso modelo de negócio tem como objetivo colocar nosso conhecimento
em manutenção e operação de máquinas pesadas a serviço de nossos clientes, trazendo
eficiência a partir da redução do tempo ocioso das máquinas e gerando grandes ganhos
na execução da manutenção e da operação.
O ano de 2019 foi marcado por grandes conquistas. Nossa Receita Bruta de locação e
serviços atingiu R$ 66,8 milhões, que representa um crescimento de 45,6% comparado a
2018. Esse crescimento foi inteiramente orgânico e advém principalmente do aumento de
nosso market share no mercado de locação de equipamentos pesados, devido a confiança
crescente dos clientes em nossa capacidade operacional e proposta de valor. Por ainda
termos um market share incipiente neste mercado, estamos confiantes de que são muitas
as oportunidades de crescimento no futuro.
Além disso, tivemos aumento de rentabilidade em 2019. Nosso EBITDA atingiu
R$ 30,0 milhões, um crescimento de 54,1% comparado a 2018, com a expansão da
margem EBITDA de 47,5% em 2019 para 50,1%.
Durante o ano de 2019, expandimos nossa frota de 259 equipamentos para 424
equipamentos. O investimento total foi de R$48 milhões. As fontes principais de recurso
foram a própria geração de caixa da Companhia e novos financiamentos captados com
nossos parceiros do sistema financeiro.
Em 2020, temos a ambição de oferecer nossa proposta de valor para um número cada vez
maior de clientes, que hoje têm suas frotas próprias ou locadas através de contratos de
leasing, com custos de manutenção e complexidades operacionais elevadas. As
necessidades do cliente estão no centro de tudo que fazemos e esperamos gerar cada vez
mais valor a partir de um uso mais eficiente e sustentável de equipamentos pesados.
Por fim, agradecemos a confiança depositada por nossos clientes, fornecedores e parceiros
financeiros. Reforçamos que a vontade de os servir com a maior eficiência possível é o
que nos move diariamente.
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RESULTADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS
R$ em milhões

2019

2018

Var. %

Número de Equipamentos para Aluguel

424

259

63,7%

Receita Bruta
Receita bruta de locação e serviços
Receita bruta de venda de ativos

68,2
66,8
1,4

47,6
45,9
1,7

43,2%
45,6%
(19,8%)

Receita Líquida
Receita líquida de locação e serviços
Receita líquida de venda de ativos

61,4
60,0
1,4

42,7
41,0
1,7

43,6%
46,2%
(19,8%)

Lucro Bruto
% receita líquida

26,9
43,8%

16,9
39,5%

59,2%
+4,3 p.p.

EBIT
% receita líquida

22,6
36,8%

14,6
34,1%

55,2%
+2,8 p.p.

EBITDA*
% receita líquida*

30,0
50,1%

19,5
47,5%

54,1%
+2,5 p.p.

Lucro Líquido Caixa
% receita líquida

21,1
34,3%

13,8
32,4%

52,2%
+1,9 p.p.

Lucro Líquido
% receita líquida

9,2
14,9%

6,3
14,8%

45,0%
+0,1 p.p.

* excluí o resultado da venda de ativos do imobilizado.

Receita Bruta
Em 2019, a receita bruta atingiu R$ 68,2 milhões, crescendo 43,2% quando comparada a
2018. A receita bruta de locação e serviços atingiu R$ 66,8 milhões, crescendo 45,6%
quando comparada a 2018.

Receita Líquida
Em 2019, a receita líquida atingiu R$ 61,4 milhões, crescendo 43,6% quando comparada
a 2018. A receita líquida de locação e serviços atingiu R$ 60,0 milhões, crescendo 46,2%
quando comparada a 2018.

Lucro Bruto
Em 2019, o lucro bruto atingiu R$ 26,9 milhões, crescendo 59,2% quando comparada a
2018. A margem bruta aumentou de 39,5% em 2018 para 43,8% em 2019.
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EBITDA
Em 2019, o EBITDA atingiu R$ 30,0 milhões, crescendo 54,1% quando comparada a 2018.
A margem EBITDA aumentou de 47,5% em 2018 para 50,1% em 2019.

R$ em milhões
Lucro Líquido
( + ) Imposto de renda e cont. social
( + ) Despesas financeiras
;оͿZĞĐĞŝƚĂƐfinanceiras
( + ) Depreciação e amortização
;нͬоͿZĞƐƵůƚĂĚŽŶĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞΎ
EBITDA
% margem EBITDA

2019

2018

Var. %

9,2)
5,9)
7,8)
(0,3)
7,0)
0,4)
30,0)
50,1%

6,3)
3,3)
5,5)
(0,6)
4,6)
0,4)
19,5)
47,5%

45,0%

54,1%
+2,5 p.p.

* resultado de venda de ativos do imobilizado.

Lucro Líquido e Lucro Líquido Caixa
Em 2019, o Lucro Líquido Caixa atingiu R$ 21,1 milhões, crescendo 52,2% quando
comparado a 2018. Como percentual da receita líquida houve um aumento de 32,4% em
2018 para 34,3% em 2019. Essa queda se deu principalmente pelo aumento da
alavancagem da empresa.
Em 2019, o Lucro Líquido atingiu R$ 9,2 milhões, crescendo 45,0% quando comparado a
2018. A margem líquida aumentou de 14,8% em 2018 para 14,9% em 2019.

R$ em milhões
Lucro Líquido
% receita líquida

2019

2018

Var. %

9,2
14,9%

6,3
14,8%

45,0%
+0,1 p.p.

11,9

7,5

21,1
34,3%

13,8
32,4%

( + ) Impostos diferidos e utilização de
créditos sobre a aquisição de ativos
imobilizados
Lucro Líquido Caixa
% receita líquida

52,2%
+1,9 p.p.

Endividamento e Investimento de Capital
Em 2019, a Companhia investiu R$48 milhões, sendo R$46 milhões na expansão da nossa
frota de equipamentos para locação. Com isso, a Companhia atingiu uma frota com valor
de aquisição total de R$114 milhões, crescendo em 59% quando comparado a 2018.
Financiamos 100% dos equipamentos adquiridos em 2019 através de novas linhas com
nossos parceiros financeiros. A captação total do ano foi de R$43 milhões, enquanto a
amortização realizada foi de R$19 milhões.
Fechamos 2019 com uma dívida bruta de R$73 milhões e uma dívida líquida de R$66
milhões. Desse modo, nossa alavancagem atingiu 2,20x.
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R$ em milhões

2019

2018

Var. %

Capex

18,1

37,4

28,4%

Novas captações

43,3

32,4

33,7%

Dívida bruta
Curto prazo
Longo prazo

72,8
27,1
45,8

48,8
15,2
33,5

6,8

2,5

66,0
2,20x

46,3
2,38x

Caixa e aplicações financeiras
Dívida líquida
Dívida Líquida / EBITDA UDM

42,5%

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Acreditamos que o amadurecimento da Companhia, a partir da implantação gradual das
melhores práticas de governança corporativa é essencial para que possamos servir cada
vez melhor a todos os nossos stakeholders. Em 2019, nossa governança era composta por
uma Diretoria Executiva.

CAPITAL HUMANO
A cultura e o compromisso de nossas equipes e lideranças é a maior vantagem
comparativa da ARMAC. Investimos continuamente para expandir essa vantagem
comparativa a partir da formação de cada vez mais mecânicos, motoristas, operadores,
engenheiros e administradores que se identifiquem com o jeito “graxa na caveira” de fazer
acontecer e servir nossos clientes.
Nossa liderança é formada na linha de frente, com apoio da ARMAC para que possam se
desenvolver e estar à altura dos novos desafios que carreiras diferentes vão demandar.
Ao fim de 2019 atingimos 254 funcionários, comparado a 203 em no fim de 2018.

SUSTENTABILIDADE
Nosso modelo de negócio está totalmente alinhado aos princípios da economia do
compartilhamento, e gera eficiência às cadeias onde estamos atuando através da redução
das horas ociosas dos equipamentos e da gestão cuidadosa da manutenção.
Além disso, acreditamos que nosso modelo de negócio é o motor de uma grande
transformação social para profissionais da linha de frente, que geralmente não tiveram a
oportunidade de uma formação superior. Mecânicos, motoristas de carreta, operadores,
estão no centro da geração de valor para clientes e acionistas, e, portanto, têm na ARMAC
oportunidades de carreira e desenvolvimento pessoal que outras empresas não oferecem.
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RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES
A Companhia utilizou os serviços de auditoria independente da Deloitte Brasil Auditores
Independentes Ltda. (“Deloitte”) para realizar auditoria e emitir relatórios sobre as
demonstrações financeiras da Companhia. A administração da Companhia informa que
tem como política não contratar o auditor independente em serviços de consultoria que
possam gerar conflitos de interesse. A administração e seu auditor independente
entendem que os serviços mencionados não geram conflitos de interesse e, portanto, não
apresentam riscos de independência de acordo com as regras vigentes no Brasil.

2021SP005257_3. Relatório da Adminsitração 2019.docx
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7

Tributos a recuperar

110

116.378

75.321

64.658

79
98.739

64.345

203

10.663

2.361
231

5.611

2.460

2018

98.431

229

17.639

569

1.809

8.468

6.793

2019

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Total do ativo

Total do Ativo Não Circulante

Intangível

Imobilizado

Outros ativos

Ativo Não Circulante

Total do ativo circulante

8

6

Contas a receber de clientes

Outros ativos

5

Nota

Caixa e equivalentes de caixa

Ativo Circulante

ATIVO

(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

BALANÇOS PATRIMONIAIS

ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.

14.2

Dividendos a pagar

Tributos diferidos

116.378

23.109

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

22.879

75.321

16.632

16.402

230

47
40.190

57.117

230

5.155

454

33.543

991

18.499

110

-

62

21

921

15.247

2.138

2018

10.974

389

45.754

-

36.152

-

500

60

21

1.772

27.070

6.729

2019

Reserva de lucros

Capital social

Patrimônio Líquido
14.1

12
16.2

Parcelamentos de tributos
Outros passivos
Total do passivo não circulante

9
10

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos

Passivo Não Circulante

Total do passivo circulante

Outras contas a pagar

12

11

10

9

Nota

Parcelamentos de tributos

Obrigações tributárias

Obrigações sociais e trabalhistas

Empréstimos e financiamentos

Fornecedores

Passivo Circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Nota

2019

2018

Receita líquida operacional

17

61.374

42.738

(  ) Custo dos serviços prestados

18

(34.481)

(25.845)

26.893

16.893

(4.288)

(2.330)

22.605

14.563

(7.813)

(5.473)

( = ) Lucro bruto
Despesas operacionais
(  ) Administrativas e comerciais

18

( = ) Lucro operacional antes do resultado
financeiro
(  ) Despesas financeiras

20

(  ) Receitas financeiras

19

296

563

( = ) Resultado financeiro líquido

(7.517)

(4.910)

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da

15.088

9.653

contribuição social
Imposto de renda e da contribuição social
(  ) Corrente

16.1

(106)

-

(  ) Diferido

16.2

(5.818)

(3.334)

( = ) Lucro líquido do exercício

9.164

6.319

Lucro básico e diluído por ação / quota (em R$)

39,84

27,47
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
Saldos em 31 Dezembro 2017 (não auditado)

Reserva
de Lucros
a Realizar

Capital
Social

Patrimônio
Líquido

230

10.362

10.592

Lucro líquido do exercício

-

6.319

6.319

Dividendos distribuídos

-

Saldos em 31 Dezembro 2018
Lucro líquido do exercício
Dividendos distribuidos

14.2

Saldos em 31 dezembro 2019

(279)

(279)

230

16.402

16.632

-

9.164

9.164

230

(2.687)

(2.687)

22.879

23.109

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

2019

2018

Lucro líquido do exercício

9.164

6.319

Resultado abrangente do exercício

9.164

6.319

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustado por:
Depreciação e amortização
Valor residual de ativos imobilizados desmobilizados
Perda no recebimento de crédito
Provisão de créditos de liquidação duvidosa
Juros sobre empréstimos e financiamentos

9.652

7.001
1.490
49
397
6.817

4.557
531
70
4.723

(3.303)
552
(364)
3.600
850
(47)
(108)

(2.000)
(334)
(255)
(1.001)
244
(158)
47
(181)

10
12.2
8
16.1

(6.798)
(15)
(2.837)
(106)
22.266

(4.201)
(13)
(1.795)
9.886

11
8

1.368
1.368

(110)
1.708
1.598

10
12.2
14.2
10
12.2

2.241
(2.187)
(19.302)
(52)
(19.300)

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Outros passivos
Outras contas a pagar

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Ativos Intangíveis
Recebimento pela venda de imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de parcelamentos
Pagamento de dividendos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Pagamento de parcelamentos
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamento

2018

15.088
8 e 18
8
18
6 e 18
20

Juros sobre financiamentos
Juros sobre parcelamentos
Aquisição de ativos imobilizados
Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

2019

100
(819)
(10.545)
(50)
(11.314)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

4.334

170

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

2.460
6.794

2.290
2.460

(41.076)
(4.152)

(32.404)
(3.137)

Principais transações que não afetaram o caixa, registradas no balanço
Captação de financiamentos para aquisição de imobilizado (FINAME e CDC)
Geração de crédito de PIS/COIFNS na aquisição de imobilizado
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Nota

2019

2018

Receitas:
Receita de aluguel, serviços e outros

17

Perdas de creditos esperadas

6

68.199

47.610

(397)

(69)

(15.964)

(15.054)

51.838

32.487

(7.001)

(4.557)

44.837

27.930

296

567

Serviços e materiais de terceiros
Serviços de terceiros, materiais e outros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

18

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferências
Receitas financeiras

20

Outras

(631)

Valor adicionado a distribuir

44.502

28.497

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
INSS

10.283

6.460

2.908

1.551

834

444

2.094

1.183

10.768

6.435

638

633

7.813

5.472

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Remuneração de capitais próprios
Dividendos

2.687

279

Lucros retidos

6.477

6.040

44.502

28.497

Distribuição do valor adicionado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

A Armac Locação, Logística e Serviços Ltda. (“Companha” ou “Armac”) é uma sociedade por quotas com
responsabilidade limitada, sediada no município de Cotia, SP.
A Armac tem como principal atividade a locação de máquinas, veículos e equipamentos para carga, descarga
e manipulação de materiais agrícolas e de construção.

2.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pela Comissão
de Valores Mobiliários - CVM, e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional
Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards Board
- IASB”.

2.2.

Declaração de relevância
A Administração aplicou na elaboração das demonstrações financeiras a orientação técnica
OCPC 7 e Deliberação CVM nº 727/14, com a finalidade de divulgar somente informações
relevantes, que auxiliem os usuários das demonstrações financeiras na tomada de decisões, sem
que os requerimentos mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração
afirma que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às
utilizadas na gestão do negócio.

2.3.

Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado
de outra forma. O custo histórico é geralmente baseado no valor justo das contraprestações
pagas em troca de ativos.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de
um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de
mensuração, independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando
outra técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva
em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado
levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de
mensuração.
As demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade operacional, que
pressupõe que a entidade conseguirá cumprir suas obrigações de pagamentos decorrentes de
empréstimos bancários conforme os prazos divulgados na nota explicativa n° 10.

2.4.

Autorização para emissão das demonstrações financeiras
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021 foi autorizada a
conclusão e divulgação das presentes demonstrações financeiras.

2.5.

Moeda funcional e de apresentação
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando o real (R$), moeda do
ambiente econômico no qual a Companhia atua, eleita moeda funcional de apresentação das
demonstrações financeiras.
2.6.

Uso de estimativas e julgamentos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um efeito significativo sobre os valores reconhecidos
nas demonstrações financeiras, estão contempladas a seguir:
a) Valor residual e taxa de depreciação e amortização dos ativos– nota explicativa n° 8
A Companhia efetua análise da vida útil dos bens do imobilizado e estima o valor residual de
venda dos veículos leves, pesados e máquinas e equipamentos, a fim de que o valor residual
contábil seja próximo do valor residual de venda.
b) Perda de créditos esperadas – nota explicativa n° 6
A Companhia efetua estimativa de perda das contas a receber considerando o histórico de
perdas dos clientes e as perdas de créditos esperadas baseada nas análises de deterioração
de riscos de créditos dos clientes monitoradas pela área de crédito e cobrança.
c) Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos - nota explicativa n° 16
A Companhia efetua análise de recuperabilidade dos saldos de tributos diferidos ativos
anualmente, com base na expectativa de lucros tributáveis futuros, sendo constituídos ativos
somente para a parcela dos saldos de prejuízo fiscal, base negativa de contribuição social
sobre o lucro líquido e diferenças temporárias sobre os quais a Companhia possuem
projeções de utilização dentro de um prazo considerado razoável. A Administração utiliza-se
de premissas significativas nesses estudos, projetando suas receitas, custos e despesas, com
base nas informações de contratos correntes e de contratos de longo prazo com clientes.
d) Análise de indicativos de desvalorização do ativo imobilizado e redução ao valor recuperável
(“impairment”) – nota explicativa n° 8
A Companhia avalia, no mínimo anualmente, se ocorreram eventos ou mudanças que
indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável. Caso sejam identificados indicativos,
é efetuado o teste de “impairment” considerando o nível de Unidade Geradora de Caixa UGC, que são as máquinas e equipamentos. Nessa circunstância, a Companhia utiliza-se de
premissas chaves na determinação dos fluxos de caixa projetados.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Administração não identificou
indicadores de que o ativo imobilizado poderia apresentar “impairment”. O intangível não é
material na avaliação da Companhia e não compõe a unidade geradora de caixa.
e) Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários e depósitos judicias - nota explicativa
n° 13
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos de caráter cível, trabalhistas e
tributário.
Provisão são constituídas para todas as demandas decorrentes de processos judiciais para
os quais é provável que uma saída de recursos seja efetuada para suprir uma contingência e
ou liquidar uma obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 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.

3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1.

Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na demonstração do resultado quando for satisfeita a obrigação de
desempenho. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita
é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A receita é reconhecida quando todos os critérios a seguir forem atendidos:


Quando as partes do contrato aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou de acordo
com outras práticas usuais de negócios) e estiverem comprometidas em cumprir suas
respectivas obrigações;



Quando a Companhia puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou
serviços a serem transferidos;



Quando a Companhia puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a
serem transferidos;



Quando o contrato possuir substância comercial (ou seja, espera-se que o risco, a época ou
o valor dos fluxos de caixa futuros da Empresa não se modifiquem como resultado do
contrato);



Quando for provável que a Companhia receberá a contraprestação à qual terá direito em troca
dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente.

a) Receita de locação e prestação de serviço
Locação de plataformas elevatórias, caminhões e equipamentos pesados com ou sem
cessão de mão de obra, que viabilizam as demandas técnicas para atender as necessidades
de empresas da construção civil, infraestrutura e agronegócio. As faturas são emitidas no
final do mês corrente, após a prestação de serviço. Os pagamentos são realizados após a
emissão das faturas.
A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme a utilização das máquinas e
equipamentos pelo cliente.
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ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

b) Receita de venda de ativos
A receita de venda de ativo (máquinas e caminhões) é uma atividade acessória e
complementar da atividade de locação de máquinas. A Companhia vende as máquinas
através de seus consultores comerciais, os quais utilizam de plataformas de anúncios para
divulgação dos ativos.
A receita de venda de ativos é reconhecida quando se transfere o controle do ativo para o
cliente, geralmente na entrega dos produtos. A liquidação dessa venda é realizada a vista,
no vencimento da fatura.
A Companhia não fornece nenhum tipo de garantia sobre ativo comercializado.
3.2.

Instrumentos financeiros
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.
A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48/IFRS 9 é geralmente
baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas
características de fluxos de caixa contratuais.
Conforme o CPC 48/IFRS 9, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes
(“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado (“VJR”).
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros na
Companhia:
Ativos financeiros
mensurados a custo
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado
é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de
juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é
reconhecido também no resultado.

Sob o CPC 48/IFRS 9, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas
as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR:

3.3.



É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais.



Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.

Demonstração do valor adicionado
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pelas Empresas e sua
distribuição durante determinado exercício, e é apresentada conforme requerido pela legislação
societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras.
Tal demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que
15
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servem de base de preparação das demonstrações financeiras, registros complementares, e
segundo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor
Adicionado (“DVA”).
3.4.

Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo
com prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação.
Os investimentos temporários são representados substancialmente por Certificados de Depósito
Bancário - CDBs e são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos
até a data de apresentação das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de
realização.

3.5.

Contas a receber e provisão para perdas de créditos esperadas
As contas a receber de clientes correspondem aos recebíveis pela prestação de serviços de
aluguel de equipamentos e venda de ativos e estão registradas aos valores nominais das faturas
e deduzidas da provisão para perdas créditos esperadas. A Companhia possui dois critérios para
a constituição de provisão para perdas de créditos esperadas: (i) recebíveis com atrasos
superiores a 90 dias, e (ii) clientes em que a Administração decidiu retirar os equipamentos devido
a inadimplência. Ambos os critérios precisam ser cumpridos para a constituição da provisão. Além
disso, há uma análise caso a caso em que recebíveis podem ser adicionados ou excluídos com
base no melhor julgamento da Administração da possibilidade de recuperação desses créditos.

3.6.

Imobilizado
a) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável
(“impairment”) acumuladas, quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de
ativos adquiridos para locação inclui os custos diretos para colocar o ativo em operação no
local e em condição necessária para que estes sejam capazes de operar da forma
pretendida pela Administração. O custo de ativos construídos pelas próprias Empresas inclui
o custo de materiais e mão de obra direta.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado do exercício.
b) Custos subsequentes
São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios econômicos incorporados
no componente fluirão para as Empresas e o seu custo possa ser medido de forma confiável.
Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no resultado, quando incorridos.
c) Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para
uso, ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é
finalizada e o ativo está disponível para uso.
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A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos
itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos que o montante esteja
incluído no valor contábil de outro ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo menor
período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja
razoavelmente certo que as Empresas obterão a propriedade do bem no fim do prazo de
arrendamento. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas dos itens significativos do ativo imobilizado para o exercício
corrente e o comparativo são as seguintes:

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Direito de uso em arrendamento
Máquinas
Implementos industriais, rodoviários e ferramentas
Veículos leves e pesados
Móveis e utensílios e equipamentos de informática
Sistema e Aplicativos

Vida útil
3,4 anos
1,8 a 10 anos
10 anos
7,1 anos
10 anos
10 anos
3 a 5 anos

A vida útil estimada dos bens do imobilizado são revisadas anualmente na data de
encerramento das demonstrações financeiras. Quando aplicável, os efeitos decorrentes de
alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente.
3.7.

Intangível
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo,
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos.
A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício, e o efeito
de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com
vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por
redução ao valor recuperável, as quais são avaliadas anualmente. Ganhos e perdas resultantes
da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da
venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento
da baixa do ativo

3.8.

Redução ao valor recuperável (“impairment”)
A Administração analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de um ativo
não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso tais evidências estejam
presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o maior valor entre: (i) seu valor
justo menos os custos que seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de
uso é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso
contínuo do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, é
reconhecida a redução (provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).

3.9.

Provisões
Reconhecidas quando:
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A Companhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) como resultado de eventos
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.



São quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação,
utilizando a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo.
São atualizadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras pelo montante
estimado das perdas prováveis, observada sua natureza e apoiada na opinião dos
assessores jurídicos.

3.10. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros que são reconhecidas no resultado pelo
método de juros efetivos. As despesas financeiras abrangem as despesas bancárias que são
reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos.
3.11. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240,
para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos, os quais são reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável
do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de
apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com
relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias e prejuízos fiscais e
base negativa entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os
correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas
alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças temporárias e prejuízos fiscais e base
negativa quando elas forem realizadas, com base nas leis que foram decretadas, ou
substantivamente decretadas, até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles estejam relacionados a imposto de renda lançado pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas fiscais,
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros
futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados na data de apresentação
das demonstrações financeiras e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja
mais provável.
3.12. Lucro por quota
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O lucro por quotas é calculado dividindo o lucro líquido atribuído aos quotistas pela quantidade
média ponderada de quotas em circulação para cada período. A média ponderada de quotas é
calculada com base nos períodos nos quais as quotas estavam em circulação.
3.13. Segmentos operacionais
O segmento operacional é apresentado de modo consistente com relatórios internos fornecidos
para os principais tomadores de decisões (Diretoria e Conselho de Administração) da
Companhia, responsáveis pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho do
segmento operacional.

4.

NOVAS ALTERAÇÕES E INTERPRESTAÇÕES DE NORMAS EMITIDAS

As novas normas ou alterações de normas e interpretações no contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia serão efetivas conforme descritas abaixo:
4.1.

Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16—Concessões de Aluguel Relacionadas
à Covid-19 – expediente prático
A Administração avaliou o expediente prático emitido pelo IASB em maio de 2020 e concluiu que
não há impactos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

4.2.

Novas normas, alterações e interpretações ainda não adotadas
As novas normas ou alterações de normas e interpretações no contexto das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia serão efetivas conforme descritas abaixo:
Novas Normas, alterações e interpretações
Alterações à IFRS 10 (CPC 36 (R3)) - Demonstrações
Alterações à IAS 1 - Classificação de Passivos como
Circulantes ou Não Circulantes (i)

Vigência a partir de
Data não definida pelo IASB
1º de janeiro de 2023

(i) Revisão de outras normas
As alterações à IAS 1 afetam apenas a apresentação de passivos como circulantes ou não
circulantes no balanço patrimonial e não o valor ou a época de reconhecimento de qualquer
ativo, passivo, receita ou despesas, ou as informações divulgadas sobre esses itens.
As alterações esclarecem que a classificação de passivos como circulantes ou não circulantes
se baseia nos direitos existentes na data do balanço, especificam que a classificação não é
afetada pelas expectativas sobre se uma entidade irá exercer seu direito de postergar a
liquidação do passivo, explicam que os direitos existem se as cláusulas restritivas são
cumpridas na data do balanço, e introduzem a definição de ‘liquidação’ para esclarecer que a
liquidação se refere à transferência, para uma contraparte; um valor em caixa, instrumentos
patrimoniais, outros ativos ou serviços.
As alterações são aplicáveis retrospectivamente para períodos anuais iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2023. A Administração está em fase de avaliação dos impactos decorrentes da
adoção da referida norma.
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5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras - CDB
Total

6.793
6.793

2018
6
6
2.448
2.460

As aplicações financeiras estão representadas basicamente por recursos aplicados em certificados de
depósitos bancários (“CBDs”) com remuneração entre 95% e 105% em 2019 e 2018 do Certificado de
Depósito Interbancário - CDI, sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor e com possibilidade de
resgate imediato.

6.

CONTAS A RECEBER
6.1.

Composição dos saldos
2019
Contas a receber
Perdas de créditos esperadas
Total

2018

8.865
(397)

5.611
-

8.468

5.611

Os contratos de aluguéis cuja locação ou prestação de serviço está em andamento no
encerramento do mês e serão faturadas em período subsequente, a receita é apurada conforme
os respectivos dias incorridos e contabilizada como receita a faturar no contas a receber.
6.2.

Classificação por vencimento
Os saldos a receber por idade de vencimento estão distribuídos conforme segue:
2019

2018

Vencidos:
De 1 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 91 a 180 dias
Acima de 180 dias
Subtotal - vencidos

1.074
679
61
487

521
68
14
49

2.301

662

A vencer:
De 1 a 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Acima de 180 dias
Subtotal - a vencer

4.726
1.838
6.564

3.901
1.027
31
4.959

Total

8.865

5.611
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6.3.

Movimentação das perdas de créditos esperadas
A movimentação da provisão para perdas esperadas de crédito está demonstrada a seguir:
2019
Saldo inicial
( - ) Complementos
Saldo no final

7.

(397)
(397)

IMPOSTOS A RECUPERAR
2019
PIS e COFINS
IRPJ e CSLL
Outros
Total

1.593
118
99
1.809

2018
2.171
109
81
2.361

21
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34.269
(3.137)
(2.111)
65.371
44.887
(4.152)
(3.108)
102.998

25
296
91
412

( + ) Adições (i)

(  ) Impostos recuperáveis (ii)

(  ) Baixa de ativos (iii)

leves e

4.364

(104)

-

-

1.329

3.139

(301)

-

1.470

1.970

194

-

-

-

100

94

-

-

94

-

de informática

equipamentos

Móveis e

66

-

(91)

-

52

105

-

-

91

14

andamento

em

Imobilizado

112.127

(3.212)

-

(4.152)

48.065

71.426

(2.412)

(3.137)

37.336

39.639

Total

Refere-se ao crédito de PIS e COFINS no custo de aquisição de máquinas destinadas a locação e/ou prestação de serviços.

totalizaram R$41.076 e R$32.404 nos exercícios de 2019 e 2018 respectivamente. Em todos os contratos de Finame da Companhia o bem financiado é alienado em garantia ao financiamento.

22

na operação inicial e com reconhecimento direto do respectivo passivo. Assim, estas aquisições de ativos não estão sendo apresentadas na demonstração de fluxo de caixa. Tais aquisições de ativos

No exercício de 2019 e 2018, parte das aquisições de ativo imobilizado se deu por meio de financiamento de FINAME e CDC com pagamento direto ao fornecedor, não havendo fluxo de caixa envolvido

4.093

-

-

-

1.401

2.692

-

-

1.412

1.280

pesados

rodoviários e
ferramentas

Veículos

industriais,

Implementos

(iii) Os ativos que foram desmobilizados em 2019 e 2018 contribuíram com uma movimentação no caixa da Companhia em R$1.368 em 2019 e R$1.708 em 2018.

(ii)

(i)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

(  ) Baixa de ativos (iii)

(  ) Transferências

(  ) Impostos recuperáveis (ii)

( + ) Adições (i)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

36.350

Máquinas

25

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (não auditado)

de terceiros

em imóveis

Benfeitorias

As imobilizações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão abaixo apresentadas:

IMOBILIZADO

Custo de Aquisição
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323
388

Em 31 de dezembro de 2019

29%
29%

2018

2019

Taxa da depreciação anual

1

Em 31 de dezembro de 2018

Saldos líquidos

(24)

-

(  ) Baixa de ativos (iii)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

-

(24)

( + ) Adições

Saldo em 31 de dezembro de 2018

-

(12)

(  ) Adições

(  ) Baixa de ativos (iii)

(12)

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (não auditado)

Depreciação Acumulada

10%

10%

90.515

58.863

(12.483)

335

(6.310)

(6.508)

149

(4.175)

(2.482)

14%

14%

3.503

2.454

(590)

-

(352)

(237)

-

(166)

(72)

ferramentas

de terceiros
Máquinas

industriais,
rodoviários e

em imóveis

Implementos
Benfeitorias
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10%

10%

3.796

2.832

(569)

19

(280)

(308)

25

(199)

(133)

pesados

leves e

Veículos

Móveis e

10%

10%

163

90

(31)

-

(27)

(4)

-

(4)

-

de informática

equipamentos

-

-

-

-

-

-

-

66

105

andamento

em

Imobilizado

23

98.431

64.345

(13.696)

354

(6.970)

(7.081)

174

(4.557)

(2.699)

Total
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8.1.

Revisão das vidas úteis
As taxas de depreciação do ativo imobilizado foram revisadas durante o exercício, conforme
requerido pelo IAS 16/CPC 27 - Ativo Imobilizado, sendo que a Companhia não identificou a
necessidade de alterar as taxas de depreciação/vidas úteis 8.2 Redução ao valor recuperável de
ativos (“impairment”)
De acordo com as normas descritas no IAS 36/CPC 1 - Redução ao valor recuperável de ativos,
oativo imobilizado da Companhia tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente,
caso haja indicadores de que determinados ativos poderiam estar reconhecidos contabilmente
por montantes acima do valor recuperável.

9.

FORNECEDORES

O saldo refere-se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores nacionais
no curso normal dos negócios. Registrados pelo valor justo na data de aquisição:
2018

2019
Fornecedores nacionais
Total

6.729
6.729

3.129
3.129

Passivo circulante
Passivo não circulante
Total

6.729
6.729

2.138
991
3.129

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
10.1. Composição dos saldos
Modalidade

% Taxa ao ano

Moeda

Vencimento

Pré 7,0 - 15,3% /
TJLP + 4,7 - 6,0%

R$

2021-2022

6.170

7.862

CDC (ii)

Pré 9,4 - 23.7%

R$

2021-2024

59.641

36.984

Leasing (iii)

Pré 10,4 - 16,1%

R$

2022-204

4.662

3.129

CDI 4,3 - 5,3%

R$

2022-2024

2.300

769

0%

R$

51

46

Total

72.824

48.790

Passivo circulante

27.070

15.247

Passivo não circulante

45.754

33.543

Finame (i)

Capital de Giro (iv)
Consórcios

2019

2018

(i)

Finame: financiamentos para investimentos em máquinas e equipamentos utilizados nas
operações. Os contratos possuem carência de amortização de principal que podem durar
até um ano. Em todos os contratos de Finame da Companhia o bem financiado é alienado
em garantia ao financiamento.

(ii)

CDC: financiamentos para investimentos em máquinas e equipamentos utilizados nas
operações. Os contratos possuem carência de amortização de principal que podem durar
até um ano. Em todos os contratos de CDC da Companhia o bem financiado é alienado em
garantia ao financiamento.
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(iii) Leasing: contratos de arrendamento mercantil para investimentos em máquinas e
equipamentos utilizados nas operações. Os contratos possuem carência de amortização de
principal que podem durar até um ano.
(iv) Capital de Giro: são Cédulas de Crédito Bancário adquiridas junto a instituições financeiras
com a finalidade de financiar o capital de giro da Companhia e para a compra de máquinas
e equipamentos para as operações.
10.2. Movimentação dos empréstimos e financiamentos
2019
Saldo no início do exercício
( + ) Captações
( + ) Juros apropriados
( - ) Amortização de principal
( - ) Juros pagos
Saldo no fim do exercício

2018

48.790

26.411

43.317
6.817
(19.302)
(6.798)
72.824

32.402
4.723
(10.545)
(4.201)
48.790

10.3. Cronograma de amortização
Em 31 de dezembro de 2019, os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte
composição por ano de vencimento:
2019
27.070
24.410
15.879
5.465
72.824

Ano
2020
2021
2022
2023 em diante
Total
10.4. Garantias

Os empréstimos e financiamentos são garantidos pelos próprios ativos financiados, contratos de
locação com clientes e pelo aval dos acionistas da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia está em conformidade com todas as
obrigações requeridas pelos contratos de empréstimos e financiamento, e não há covenants
financeiros e operacionais a serem cumpridos nesta data.
11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
2019
Salários
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Provisão de férias
Total

468
82
262
43
918
1.772

2018
289
71
204
10
347
921
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12. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
2019

2018

Lei 11.941/09 – REFIS
Lei 14.256/06 – PAT
Lei 13.496/17 – PERT
Total

145
304
449

170
2
344
516

Passivo circulante
Passivo não circulante

60
389
449

62
454
516

12.1. Lei nº 11.941/09 - REFIS
A Empresa aderiu em 27 de outubro de 2009, o programa de refinanciamento de dívidas com a
União para pagamento de débitos tributários em 180 parcelas. Os débitos tributários referem-se
ao PIS, à COFINS, IRRF, ao IRPJ e a CSLL.
Em 29 de novembro de 2009, a Empresa obteve a consolidação do saldo de adesão ao referido
parcelamento, efetuada pela Receita Federal e os impactos dessa consolidação foram
devidamente registrados à época.
12.2. PERT
Durante o exercício de 2017, a Empresa optou pela adesão ao PERT relacionados aos débitos
“Previdenciário e Não Previdenciários”, o que possibilitou regularizar débitos que estavam
pendentes de pagamentos. Diante das condições estabelecidas pelo programa, a Empresa optou
por garantir os descontos de 80% para juros e 40% para multa que se enquadrou no inciso III,b Art. 2° MP 783.
No exercício de 2019, a Empresa obteve a consolidação dos saldos de adesão aos referidos
parcelamentos “Previdenciários e Não Previdenciários”, efetuada pela Receita Federal.
12.3. Movimentação dos parcelamentos
2019
Saldo no início do exercício
( + ) Novos parcelamentos
í) Pagamentos – principal
í) Pagamentos – juros
Saldo no final do exercício

516
(52)
(15)
449

2018
479
100
(50)
(13)
516

13. PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Administração não considerou necessária a constituição de provisão
para eventual perda sobre os processos judiciais em andamento, para os quais, na avaliação dos seus
assessores jurídicos, a probabilidade de perda é possível, sendo:
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Cíveis
Reclamações trabalhistas
Total

2019

2018

255

255

36

6

291

261

Trabalhistas
As reclamações trabalhistas ajuizadas contra a Companhia estão relacionadas, principalmente, a
pedidos de pagamento de horas extras, adicional de insalubridade, diferenças salariais cuja ações estão
sendo realizadas por ex-empregados.
Cíveis
Os processos de natureza cível, referem-se, principalmente a pedidos indenizatórios contra a
Companhia, relacionadas a quebra de contratos e acidentes envolvendo máquinas e caminhões.

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
14.1. Capital social
O capital social subscrito da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$ 230
representado por 230.000 ações ordinárias sem valor nominal, assim distribuídas:
Número de

Quotas
José Augusto Carvalho Aragão
Lúcia Rosa Pereira Aragão
Total

Participação
(%)

218.500

95%

11.500

5%

230.000

100%

14.2. Política de distribuição de dividendos
No ano de 2019 os valores pagos de dividendos correspondem a R$ 2.187 (R$ 279 em 2018),
referente aos lucros retidos até o balanço de 2019, e o saldo pagar de R$ 500 a ser pago no
exercício de 2020.
15. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos e as transações realizadas entre a Companhia e a partes relacionadas, estão demonstrados a
seguir:
2019
1.800

Despesas com pessoal (*)

2018
1.662

(*) A parte relacionada prestou serviços referente a terceirização de mão de obra nos setores de
manutenção e administrativo até 31 de agosto de 2019. A partir dessa data, todos os funcionários da
JPAR foram transferidos para a ARMAC e os impactos dessa transação foram devidamente registrados
no resultado do exercício.
27

327

ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

16. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
16.1. Conciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social
A conciliação entre o imposto de renda e contribuição social calculados pela alíquota nominal
prevista na legislação tributária e a despesa de imposto de renda e contribuição social lançados
no resultado do exercício conforme demonstrado a seguir:
2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
Despesa com imposto de renda e contribuição social
Efeitos das adições permanentes no cálculo dos tributos:
(-) Depreciação fiscal pela alienação de ativos
(-) Custos e despesas indedutíveis
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos
Total
Alíquota Efetiva

15.088
34%

2018
9.653
34%

(5.130)

(3.282)

(458)
(336)
(5.924)

(52)
(3.334)

(106)
(5.818)
(5.924)

(3.334)
(3.334)

39%

34%

16.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais
futuros, atribuíveis às diferenças temporárias. O imposto e a contribuição social diferidos têm a
seguinte composição:
2019
Ativo
Provisão para contas a pagar
Perdas estimadas crédito de liquidação duvidosa
Prejuízo fiscal e base negativa
Total
Alíquota vigente

2018

397
874

1.112
1.078

1.271
34%

2.204
34%

432

749

33.547

17.367

Alíquota vigente

33.547
34%

17.367
34%

Diferidos passivos

11.406

5.904

Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos

10.974

5.156

Diferidos ativos
Passivo
Diferença depreciação fiscal e econômica
Total
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17. RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS
2019

2018

Prestação de serviços
Venda de imobilizados usados
Receita operacional bruta

66.829
1.370
68.199

45.902
1.709
47.610

(  ) Impostos incidentes sobre vendas
Receita operacional líquida

(6.825)
61.374

(4.872)
42.738

(5.087)
(1.104)
(634)
(6.825)

(3.488)
(757)
(628)
(4.872)

COFINS
PIS
ISS
Total de impostos incidentes sobre vendas

18. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das despesas com base na
sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado
são apresentadas a seguir:
2019

2018

Amortização
Combustíveis
Custo na venda ou baixa de imobilizado
Depreciação
Sublocação de bens
Outros
Peças e manutenção
Perda de recebíveis
Pessoal
Provisão perdas de créditos esperadas
Seguro do imobilizado
Telecomunicação
Total

(31)
(6.424)
(1.809)
(6.970)
(641)
(1.923)
(4.073)
(49)
(15.986)
(397)
(155)
(313)
(38.771)

(5.377)
(2.091)
(4.557)
(609)
(930)
(3.696)
(70)
(10.244)
(180)
(421)
(28.175)

Custo das locações e prestações de serviços
Despesas gerais, administrativas e comerciais
Total

(34.481)
(4.288)
(38.769)

(25.845)
(2.330)
(28.175)
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19. RECEITAS FINANCEIRAS
2019
Rendimentos de aplicação financeira
Juros ativos
Descontos financeiros obtidos
Multas e juros
Outras
Total

199
92
5
296

2018
122
28
3
101
308
563

20. DESPESAS FINANCEIRAS
2019
Juros e multa
Descontos concedidos
Tarifa bancária, IOF e TAC
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Outras
Total

(45)
(27)
(920)
(6.817)
(4)
(7.813)

2018
(73)
(663)
(4.723)
(14)
(5.473)

21. LUCRO POR QUOTAS
2019
Lucro líquido do exercício
Denominador básico:
Média ponderada do número de quotas no período
Lucro por quotas - básico e diluído (em R$)

2018

9.164

6.319

230

230

39,84

27,47

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
22.1. Categorias de instrumentos financeiros
Custo Amortizado

2019

2018

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Total

6.793
8.468
15.261

2.460
5.611
8.071

Passivos financeiros
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Dividendos a pagar
Total

6.729
72.824
500
80.053

2.322
49.597
51.919
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22.2. Riscos financeiros
As atividades da Companhia estão sujeitas a riscos financeiros: de crédito e liquidez. Entretanto,
para assegurar que se tenha caixa suficiente para atendimento das necessidades operacionais,
a Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez.
22.3. Risco de câmbio
A Companhias não realiza transações com fornecedores estrangeiros, não há posição a riscos
de câmbio em 31 de dezembro de 2019.
22.4. Análise de sensibilidade
Risco de taxa de juros
A Companhia obtém empréstimos e financiamentos junto às principais instituições financeiras
para fazer frente às necessidades de caixa para investimento e crescimento. Em decorrência
disso, a Companhia está exposta ao risco de taxa de juros referenciadas em CDI, SELIC e TJLP.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia tem R$2.300 de saldo de empréstimos e
financiamentos denominados cuja remuneração é indexada ao CDI ou SELIC.
Abaixo há a análise de sensibilidade para o risco de aumento na taxa CDI que afetaria as
despesas financeiras da Companhia. Foram considerados dois cenários, com aumento de 50%
e 100% da taxa CDI respectivamente, tendo como base a projeção da Selic ao final de 2021 no
patamar de 5%, conforme relatório Focus do Banco Central do Brasil de 26 de março de 2021

Taxa do CDI
Financiamentos expostos a variação do CDI
Valor projetado
Impacto da variação do CDI

Cenário I
2,76%
2.300
2.300
-

Cenário II
4,14%
2.300
2.395
95

Cenário III
5,52%
2.300
2.437
127

O total de empréstimos expostos a variação da TJPL em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 6.170,
na avaliação da Administração a exposição a variação dessa taxa não é material mesmo
considerado um aumento de 50%, onde o possível efeito seria de um incremento de
aproximadamente R$ 258. Em 31 de dezembro de 2019 a TJPL apresentava taxa de 5,57%.
Gestão de risco de crédito
As políticas de crédito fixadas pela Administração visam minimizar eventuais problemas
decorrentes da inadimplência de seus clientes.
A Administração, visando minimizar os riscos de crédito atrelados às instituições financeiras,
procura também diversificar suas operações em instituições de primeira linha.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, dois clientes contribuíram com mais de 10% da
receita operacional líquida, com 12% e 11% respectivamente.
Gestão de risco de liquidez
É o risco de a Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
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recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas
premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela
Administração.
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros contratados:
Até
1 ano
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Dividendos a pagar

6.729
27.070
500

Até
2 anos

De 2 a
5 anos

24.410
-

21.344
-

Total
12.781
72.824
500

23. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a prática de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos os riscos, por
montantes considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros
considerando a natureza de suas atividades.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía seguros para bens do ativo imobilizado, no montante
de R$ 112.127, sendo o vencimento das apólices em setembro de 2021.
24. INFORMAÇÕES POR SEGUIMENTO
A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como locação de equipamentos. A
Companhia está organizada, e tem o seu desempenho avaliado, como uma única unidade de negócios
para fins comerciais e gerenciais. As informações são apresentadas de forma consistente para o
principal tomador de decisões da Companhia, responsável pela alocação de recursos e avaliação das
operações. A Administração, avalia o desempenho total da Companhia, o resultado comercial, gerencial
e administrativo, considerando que toda a estrutura de custos e despesas é compartilhada por todas as
categorias de produtos.
25. TRANSAÇÕES NÃO CAIXA
Classificação na
Demonstração
Financeira
Ativo
Passivo

Rubrica

Nota
explicativa

Imobilizado

9

Empréstimos e
Financiamentos

12

Natureza da transação
Captação de Leasing
para aquisição de
imobilizado

2019

2018

41.076

32.404

41.076

32.404

26. EVENTOS SUBSEQUENTES
Reorganização social
Em março de 2020, os acionistas da Companhia realizaram um aumento de capital social de R$475
mediante a emissão de 474.938 novas quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) por quota. Em
seguida, os acionistas da Companhia aprovaram a transformação da Companhia de sociedade
empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado, passando a ser regulada de acordo
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com as disposições da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”).
Em junho de 2020, foi realizado através do contrato de subscrição e compra e venda de ações a emissão
de 266.101 novas ações ordinárias por um preço global de R$75.500 e alocados ao capital social da
Companhia. A totalidade das novas ações ordinárias foram subscritas pelo novo acionista SPEED Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia. Nesta oportunidade registrou o valor de R$5.168 com
gastos da emissão pago a banco, advogados e consultores envolvidos na operação. Adicionalmente,
este contrato prevê clausulas de indenização pelos acionistas originais à Companhia ou ao novo
acionista, comuns em transações dessa natureza, sobre a existência de determinados eventos listados
no anexo 7.1. (iii), para o período de 5 anos da data da assinatura deste contrato.
Em agosto de 2020, o SPEED Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia comunicou a
Companhia o exercício da opção de aportar um montante adicional de R$50.000 a ser realizado em
2021.
Em fevereiro de 2021, foi realizado a emissão de 176.266 novas ações ordinárias por um preço global
de R$50.404 e alocados ao capital social da Companhia. Desta maneira, o capital social da Companhia,
totalmente subscrito e integralizado, passa para R$126.610. A totalidade das novas ações ordinárias
foram subscritas pelo SPEED Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Reserva de capital - ágio na emissão de ações
A reserva de capital em 31 de dezembro de 2020 é de R$75.234, referente ao ágio gerado na emissão
de 266.101 novas ações, nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelo SPEED
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, pelo preço unitário de R$284.
Distribuição de dividendos
Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em Assembleia Geral,
entretanto, respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, após a constituição de reserva legal.
Em março de 2020, a Companhia aprovou a distribuição de R$26.389 em dividendos dos lucros retidos
até o balanço levantado em 29 de fevereiro de 2020. Em 2019 os dividendos aprovados foram de
R$2.687.
No ano de 2020, os valores pagos de dividendos correspondem a R$20.889 e R$500 referentes ao ano
de 2019, e o saldo a pagar em 31 de dezembro de 2020 de R$5.500 pago em janeiro de 2021.
Impactos Covid-19
A Companhia vem acompanhando com atenção a evolução da pandemia do COVID-19, declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como seus reflexos na economia.
A Companhia prontamente adotou as medidas recomendadas pelas autoridades competentes para
proteger a saúde de seus colaboradores e buscar impedir qualquer interrupção em suas atividades
operacionais. Dentre as principais medidas tomadas, estão: reforço dos protocolos de higiene;
propagação de informações sobre o tema em seus canais de comunicação internos; cancelamento de
eventos internos e viagens; flexibilização de rotinas de trabalho para evitar aglomerações; adesão ao
trabalho remoto para diversos grupos de profissionais; adoção das medidas provisórias implementadas
pelo Governo Federal para prorrogação de pagamento de impostos e tributos nos meses de abril, maio
e junho, dentre outras medidas.
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A Companhia ressalta que não houve renegociações ou rompimentos de contratos com clientes
significativos sem que a Companhia obtivesse contrapartida julgada adequada pela Administração, bem
como, não houve devoluções de ativos por encerramento de contrato antecipado, inadimplências
relevantes no contas a receber e/ou descontos relevantes acordados com os clientes.
Com base em nosso melhor conhecimento, não há nenhum fato ou contingência relevante que não tenha
sido informado e, que possa (i) impedir a continuidade operacional ordinária da Companhia, e/ou
(ii) afetar significativamente a situação financeira e patrimonial da Companhia e influir na sua avaliação
como empreendimento em continuidade. Sendo assim as demonstrações financeiras foram elaboradas
levando em conta esse pressuposto.
Como a atuação da Companhia está muito ligada ao setor do agronegócio, ainda não foi possível
identificar impactos negativos nas nossas operações.
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DPPTLNwEJdZw`Jw1TMJMNwMNw0JdiNdTw3fgJMawMNwHoawEJi\aw13Ew&#&# w`JwciJ\SMJMNwMNw2SdNgadw
EdNfUMN`gNwMJw          faLSNMJMNwJ`t`T_J wLa_wfNMNw`Jw
1SMJMNw MNw 0JdiNdT w 3fhJMaw MNwHoaw EJi\aw `Jw .jN`TMJw @JdLafw EN`gNJMaw MNw 5\HtJw FaMdTRiNfw `kw
*"*w1a`Xi`gafw`kw'wNw' w3MTPsLTaw;JgaKnw1JfgN\aw0dJ`LawDPPTLNwEJdZw14Ew&#&#wV`fLeShJw
`aw 1BE=A4w faKw ` w !$!)##w .F@.1w MNL\Jeaw ciN+w Sw dNjTw gaMJfw Jfw S`Pad_JpuNfw
La`gSMJfw `aw 7ae_i]ndSaw MNw FNONer`LTJ,w SSw gaMJfw Jfw U`Oad_JpuNfw La`gSMJfw `aw 7ad_i^ndSaw MNw
FNONdr`LUJwJgN`MN_wJawMUfbafgaw`Jw9`fgdipoaw1IAw`kw#)wN_wNfbNLSJ\wJafwJdgSRafw#wJw*-wNwTTTw
a La`Yi`gaw MJfw S`Qad_JpuNfw La`gTMJfw `aw 7ad_i]ndSaw MNw FNONer`LTJw qw i_w dNgeJgaw jNeMJMNWea
bdNLSfawNwLa_b\NgawMJwfSgiJpoawNLa`t_SLaOS`J`LNUdJwMJw.F@.1wNwMafwdUfLafwS`NdN`gNfwmfwfiJf
JgTjUMJMNfwNwMafwjJ\aeNfw_aKT]SndSafwbadwN^JwN_UgUMaf

vG5:G/w/G/8lDw
2TeNhaewEdNfSMN`gNw
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(E?<?Af ?Af 9^Qf 7<XJQf *VW<?Qf ?Af 9^Qf 7<XMQ f >QNf AO?ATA_Qf >QNAT>F<Mf P<f &YAPF?<f 3<T>QVf
7APWA<?Qf ?Af 5JHd<f 8Q?TFDXAV f Pkf "" f (QPGXPWQVf Pkf f Af  f *?FCb>FQf /<WQ=] f (<VWAJQf 'T<P>Qf
6CCF>Af7<TI fP<f(F?<?Af?Af'<TXATF f*VW<?Qf?Af9^Qf7<XJQ f(*7f fO<fSX<LF?<?Af?Af)FTAWQTf
?Af 8AJ<_eAVf >QNf .PYAVWF@QUAVf ?<f          VQ>FA?<?Af
<PdOFN<f>QNfVA?AfP<f&YAPF?<f3<T>QVf7APWA<?Qf?Af5JHd<f8Q?TFDXAV fPkf"" f(QPGXPWQVfPkf fAf
 f*?FCb>FQf/<WQ=] f(<VWAJQf'T<P>Qf6CCF>Af7<TI fP<f(F?<?Af?Af'<TXATF f*VW<?Qf?Af9^Qf7<XJQ f(*7f
 f FPV>TEW<f PQf (5703*f VQ=f   !f &83&(f ?A>J<TQf SXA#f Ef TAYFf
WQ?<Vf<VfEPCQUN<_eAVf>QOWF?<VfOQf,QTNXJ]TEQf?Af8ABATaP>F<$fEFfWQ?<Vf<VfFOCQTN<_eAVf>QPWF?<Vf
OQf +QTNXJ]TFQf ?Af8ACATaO>E<f <WAP?ANf <Qf?FVRQVWQf P<f -OVWUX_^Qf (;3f   !f ANfAVRA>F<Jf <QVf
<TWFDQVff<f"%fAfFFFfQf>QPHXPWQf?<VfFOBQTN<_eAVf>QOWE?<VfOQf+QTNXM]TFQf?Af8ACATaP>F<f`fXNf
UAWT<WQf YAT?<?AFTQf RTA>EVQf Af >QNRKAWQf ?<f VEWX<_^Qf A>QOdNE>QZCEP<P>AFT<f ?<f &84&(f Af @QVf
TEV>QVfFOATAPWAVf\VfVX<Vf<WEYF?<?AVfAf?QVfY<JQTAVfNQ=FJF]TEQVfRQTfAJ<fANFWF?QVf

   
)FTAWQTf+EP<O>AEUQfAf@Af8AJ<_eAVf>QNf.OYAVWF?QTAVf
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

Não aplicável. Declarações do Diretor Presidente e do Diretor de Relações com Investidores já se encontram
descritas no item 1.1. acima.
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20/10/2020
Os serviços contratados compreendem: (i) auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia que
compreendem os balanços patrimoniais referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e
ao período de três meses findo em 31 de março de 2021, bem como as demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
e para os períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020, elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (“BR GAAP”) e as normas internacionais de relatório financeiro (Internacional Financial Reporting
Standards – “IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards Board – “IASB”; (ii) emissão de cartas “conforto”
relacionadas à oferta pública de ações das Companhia.
Pelos serviços prestados durante o exercício social de 2020, a remuneração total do auditor independente foi de: (i)
R$691.545,00, referente à auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 e 2020, preparadas
de acordo com as BR GAAP e as IFRS. Adicionalmente, (ii) foi firmado contrato no valor de R$ 1.313.353, referente à emissão
de cartas “conforto” relacionadas com a oferta pública de ações de emissão da Companhia.
Não aplicável.
Não aplicável.

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

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

Alessandro Costa Ramos

20/10/2020

280.518.948-55
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Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1240, Golden Tower,, 4º ao 12º andar, Vila São Francisco, São Paulo,
SP, Brasil, CEP 04711-130, Telefone (011) 51861929, Fax (011) 51861000, e-mail:
alramos@deloitte.com

Endereço

49.928.567/0001-11

CPF/CNPJ

CPF

Deloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Nome/Razão social

DATA_INICIO_ATUACAO

Nacional

Tipo auditor

Nome responsável técnico

471-5

Código CVM
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2.3 - Outras Informações Relevantes

ESCOLHA DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Conforme previsto no estatuto social da Companhia, compete ao Conselho de Administração escolher e destituir
auditores independentes.
PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES ENTRE COMPANHIA E AUDITORES INDEPENDENTES
Além das informações obrigatórias apresentadas nos itens 2.1 e 2.2, a Companhia adota determinados
procedimentos para evitar conflitos de interesses, perda de independência ou objetividade dos referidos Auditores
Independentes, de forma que: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer
funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente. Nos termos da
Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, é obrigatória a substituição dos auditores independentes, no máximo,
a cada cinco anos, sendo que os mesmos auditores não podem ser recontratados por um período mínimo de três
anos.
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6,681107
6,68

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

123,912087

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

7.665.000,00

Resultado Líquido
1.147.265

23.312.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

51.755.000,00

599.001.000,00

Ativo Total

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

142.160.000,00

Últ. Inf. Contábil (31/03/2021)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

18,06

18,055917

87,596894

971.039

17.533.000,00

50.254.000,00

111.294.000,00

430.028.000,00

85.060.000,00

Exercício social (31/12/2020)

39,84

39,843478

100,473913

230.000

9.164.000,00

26.893.000,00

61.374.000,00

116.378.000,00

23.109.000,00

Exercício social (31/12/2019)
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27,47

27,473913

72,313043

230.000

6.319.000,00

16.893.000,00

42.738.000,00

75.321.000,00

16.632.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis

a) Informar o valor das medições não contábeis.
Períodos de três
meses findos em 31
de março de
(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
Resultado
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado
Lucro líquido caixa
Margem lucro líquido caixa
Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa operacional gerencial
Fluxo de caixa operacional gerencial (%
EBITDA Ajustado)
Endividamento
Dívida Bruta
Dívida Líquida
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM
Performance
ROIC Ajustado
ROE Ajustado

2021

2020

27.118
54,5%
16.698
32,3%

9.683
48,8%
6.946
35,0%

11.775
43,4%
401.378
292.415
3,95x
N/A
N/A

Período de
doze meses
findos em 31
de março de
2021 (LTM)

Exercicios encerrados
em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

74.027
52,6%
45.269
31,6%

56.592
51,1%
35.517
31,9%

30.045
50,1%
21.026
34,3%

19.502
47,5%
13.843
32,4%

5.671

59.647

53.543

35.705

18.506

58,6%

80,6%

94,6%

118,8%

94,9%

94.934
90.529
N/A

401.378
292.415
3,95x

288.555
203.788
3,60x

72.824
66.031
2,20x

48.790
46.330
2,38x

N/A
N/A

35,4%
54,3%

37,9%
60,6%

47,4%
71,9%

47,3%
82,9%

EBITDA AJUSTADO, MARGEM EBITDA AJUSTADO, EBITDA AJUSTADO LTM, MARGEM
EBITDA AJUSTADO LTM,
O EBITDA Ajustado consiste no lucro (prejuízo) líquido da Companhia acrescido do resultado
financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social (corrente e diferida), dos custos e
despesas de depreciação e amortização e do resultado da venda de imobilizado (receita bruta de
venda de imobilizados usados subtraído pelo custo na venda ou baixa de imobilizado). A Margem
EBITDA Ajustado é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida da
locação de equipamentos e prestação de serviços, que é a receita bruta da locação de equipamentos e
prestação de serviços deduzdo dos impostso incidentes sobre vendas (PIS, COFINS e ISS).
A Companhia também divulga, com relação ao período de três meses findos em 31 de março de
2021, o EBITDA Ajustado LTM (“Last Twelve Months”), correspondente ao EBITDA Ajustado
calculado considerando os resultados apurados no período de doze meses anterior a 31 de março
de 2021, bem como a Margem EBITDA Ajustado LTM, correspondente ao EBITDA Ajustado LTM
dividido pela receita operacional líquida da locação de equipamentos e prestação de serviços
reconhecida no período de doze meses anterior a 31 de março de 2021.

O EBTIDA Ajustado, a Margem EBITDA Ajustado, o EBITDA Ajustado LTM e a Margem EBITDA
Ajustado LTM,: (i) não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e/ou
pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB); (ii) 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 tampouco como substitutos do fluxo
de caixa como indicador de liquidez da Companhia; e (iii) não possuem um significado padrão e
podem não ser comparáveis à 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. A Companhia não pode garantir que outras
sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado padrão.
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DÍVIDA BRUTA, DÍVIDA LÍQUIDA, DÍVIDA LÍQUIDA SOBRE EBITDA AJUSTADO LTM
A Dívida Bruta corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos (circulante
e não circulante). A Dívida Líquida corresponde à Dívida Bruta deduzida dos saldos de Caixa e
Equivalentes de Caixa.
A Dívida Líquida sobre o EBITDA Ajustado LTM corresponde à divisão da Dívida Líquida pelo
EBITDA Ajustado LTM (últimos doze meses) da Companhia nas mesmas datas. A Companhia
utiliza o índice Dívida Líquida sobre o EBITDA Ajustado LTM como indicador de alavancagem
financeira, para acompanhamento de covenants em debêntures e outros instrumentos de dívida.

A Dívida Bruta, Dívida Líquida e o índice Dívida Líquida sobre o EBITDA Ajustado LTM não são
medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelo BR GAAP nem
pelas IFRS, e não possuem significado padrão. Outras companhias podem calcular a Dívida Bruta,
Dívida Líquida e, consequentemente, o índice Dívida Líquida sobre o EBITDA Ajustado LTM de
forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações.

RETORNO SOBRE O CAPITAL INVESTIDO – ROIC AJUSTADO
O retorno sobre o capital investido, ou Return On Invested Capital Ajustado (“ROIC Ajustado”), é
calculado a partir do EBITDA Ajustado LTM deduzido da depreciação e amotização e do imposto
de renda corrente, dividido pelo capital investido médio (mensal) do período. O capital investido
médio (mensal) do período é composto pela soma (i) do capital de giro e (ii) do ativo imobilizado
bruto dividido por 2 (dois). O uso do ativo imobilizado bruto divido por 2 (dois) tem o objetivo de
apresentar uma visão de rentabilidade na vida média de um equipamento típico da empresa, ou
seja, seria seu valor após 5 (cinco) anos de depreciação (contabilmente o equipamento tem uma
vida útil de 10 anos). O ROIC Ajustado é uma métrica utilizada para análises financeiras e reflete,
em percentuais, a rentabilidade gerada pelas operações da Companhia.
O ROIC Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento
reconhecida pelo BR GAAP nem pelas IFRS, e não possui significado padrão. Outras companhias
podem calcular o ROIC de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as
divulgações.
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RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO – ROE AJUSTADO
O Retorno Sobre o Patrimônio Líquido Ajustado, ou Return On Equity (“ROE Ajustado”), é calculado
pelo Lucro Líquido Caixa LTM dividido pela soma do (i) patrimônio líquido médio do período e (ii)
tributos diferidos médio do período. O objetivo de utilizar o Lucro Líquido Caixa é considerar o efeito
do diferimento de imposto de renda e créditos fiscais gerados na operação. O ROE Ajustado reflete
em percentuais o retorno sobre o capital próprio da Companhia, evidenciando assim a capacidade
da Companhia em agregar valor a ela mesma utilizando os seus próprios recursos.
O ROE Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento
reconhecida pelo BR GAAP nem pelas IFRS, e não possui significado padrão. Outras companhias
podem calcular o ROE Ajustado de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as
divulgações.
LUCRO LÍQUIDO CAIXA E MARGEM LUCRO LÍQUIDO CAIXA
O Lucro Líquido Caixa é a soma (i) do lucro líquido apurado em cada período divulgado, (ii) do
Imposto de renda e contribuição social diferidos, (iii) dos impostos incidentes sobre a receita
apurada no respectivo exercício a título de PIS/COFINS pagos com crédito fiscal. A Margem Lucro
Líquido Caixa, por sua vez corresponde ao quociente da divisão do Lucro Líquido Caixa pela
Receita Líquida apurada em cada um dos períodos analisados. Essas medidas demonstram os
efeitos observados no resultado da Companhia para cada exercício social em relação aos impostos
efetivamente suportados pelo caixa da Companhia em cada um dos períodos.
O Lucro Líquido Caixa e a Margem Lucro Líquido Caixa não são medidas de desempenho
financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelo BR GAAP nem pelas IFRS, e não possuem
significado padrão. Outras companhias podem calcular o Lucro Líquido Caixa e a Margem Lucro
Líquido Caixa de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações.
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL GERENCIAL E FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL
GERENCIAL (% EBITDA AJUSTADO)
Em suas atividades o volume de investimentos realizados pela Companhia na expansão de seus
negócios a cada exercício social é significativo. Em razão disso, ao se observar o fluxo de caixa
operacional para cada período divulgado, há a necessidade de se fazer um ajuste para que o fluxo
de caixa no período não seja distorcido pelos efeitos contábeis dessa prática.
Assim, o Fluxo de Caixa Operacional Gerencial equivale ao fluxo de caixa líquido proveniente das
atividades operacionais experimentado pela Companhia em cada período, desconsiderando os
efeitos dos valores reconhecidos nas Demonstrações Financeiras a título de investimentos, bem
como dos juros atrelados aos financiamentos utilizados para este fim.
A análise do Fluxo de Caixa Operacional Gerencial (% EBITDA Ajustado) demonstra qual a
relevância em termos percentuais dos valores gerados pela Companhia em atividades operacionais
face ao EBITDA Ajustado para cada período.
O Fluxo de Caixa Operacional Gerencial e o Fluxo de Caixa Operacional Gerencial (% EBITDA
Ajustado) não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas
pelo BR GAAP nem pelas IFRS, e não possuem significado padrão. Outras companhias podem
calcular o Fluxo de Caixa Operacional Gerencial e o Fluxo de Caixa Operacional Gerencial (%
EBITDA Ajustado) de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações.
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b) Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas.
As tabelas abaixo apresentam a conciliação do EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA Ajustado,
EBITDA Ajustado LTM, Margem EBITDA Ajustado LTM, Dívida Bruta, Dívida Líquida, Dívida Líquida
/ EBITDA Ajustado LTM, Lucro Líquido Caixa, Margem Lucro Líquido Caixa, Fluxo de Caixa
Operacional Gerencial, Fluxo de Caixa Operacional Gerencial (% EBITDA Ajustado), ROE Ajustado
e ROIC Ajustado com os valores das demonstrações financeiras auditadas:
EBITDA AJUSTADO, MARGEM EBITDA AJUSTADO, EBITDA AJUSTADO LTM, MARGEM
EBITDA AJUSTADO LTM,
Período de três
meses findos em 31
de março de
(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
Lucro líquido do exercício
( + ) Imposto de renda e contribuição social
corrente e diferidos
( + ) Despesas financeiras
( í ) Receitas financeiras
( + ) Depreciação e amortização
( +/í ) Resultado da venda de imobilizado*
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado (%)

7.665

3.048

Período de
doze meses
findos em 31
de março de
2021 (LTM)
22.150

4.313

1.878

9.381

6.946

5.924

3.334

7.443
(447)
8.082
62
27.118
54,5%

2.498
(125)
2.384
9.683
48,8%

21.145
(1.181)
21.825
707
74.027
52,6%

16.200
(859)
16.127
645
56.592
51,1%

7.813
(296)
7.001
439
30.045
50,1%

5.473
(563)
4.557
382
19.502
47,5%

2021

2020

Exercicios encerrados em 31
de dezembro de
2020

2019

17.533

9.164

2018
6.319

* Resultado da venda de imobilizado é igual a receita bruta de venda de imobilizados usados subtraído pelo custo na
venda ou baixa de imobilizado.

DÍVIDA BRUTA, DÍVIDA LÍQUIDA E DÍVIDA LÍQUIDA SOBRE EBITDA AJUSTADO LTM

(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
( + ) Empréstimos e financiamentos (Passivo Circulante)
( + ) Empréstimos e financiamentos (Passivo Não Circulante)
Dívida Bruta
( - ) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida Líquida
EBITDA Ajustado LTM
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM

Em 31 de março e
para o período de três
meses encerrados em
31 de março de
2021
2020
78.358
27.221
323.020
67.713
401.378
94.934
(108.963)
(4.405)
292.415
90.529
74.027
N/A
3,95x
N/A
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Em 31 de dezembro e para os
exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de
2020
64.963
223.592
288.555
(84.767)
203.788
56.592
3,60x

2019
27.070
45.754
72.824
(6.793)
66.031
30.045
2,20x

2018
15.247
33.543
48.790
(2.460)
46.330
19.502
2,38x
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ROE AJUSTADO

(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
( + ) Patrimônio Líquido
( + ) Tributos diferidos
( = ) Patrimônio Líquido e Tributos diferidos
Patrimônio Líquido e Tributos diferidos médio
Lucro líquido caixa
ROE Ajustado

Período de doze
meses findos em 31
de março de 2021
(LTM)
142.160
22.099
164.259
83.368
45.269
54,30%

Exercicios encerrados em 31 de
dezembro de
2020

2019

2018

85.060
17.920
102.980
58.604
35.517
60,60%

23.109
10.974
34.083
29.261
21.026
71,86%

16.632
5.155
21.787
16.696
13.843
82,91%

ROIC AJUSTADO

(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
( + ) Contas a Receber
( + ) Estoque
( + ) Tributos a Recuperar circulante
( + ) Outros Ativos circulantes
( + ) Tributos a Recuperar não circulante
( + ) Outros Ativos não circulantes
( + ) Ativo intangível
( - ) Fornecedores
( - ) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
( - ) Obrigações tributárias circulante
( - ) Parcelamentos de tributos
( - ) Outros passivos circulantes
( - ) Outros passivos não circulantes
Capital de giro (a)
( + ) Ativo imobilizado bruto
( - ) Direito de uso em arrendamento
( = ) Ativo imobilizado bruto
Ativo imobilizado bruto / 2 (b)
Capital Investido (a+b)
Capital Investido médio (média mensal)
EBITDA Ajustado
( í ) Depreciação e Amortização
( í ) Imposto de renda corrente
NOPAT
ROIC Ajustado

Período de doze
meses findos em 31 de
março de 2021 (LTM)
38.497
2.807
13.637
4.575
295
488
520
(10.947)
(5.612)
(406)
(655)
(375)
42.824
466.402
(15.534)
450.868
225.434
268.258
147.232
74.027
(21.825)
(134)
52.068
35,36%

354

Exercicios encerrados em 31 de
dezembro de
2020
2019
2018
23.866
8.468
5.611
1.985
9.649
1.809
2.361
1.970
569
231
318
715
229
203
453
79
110
(12.781)
(6.729)
(3.129)
(4.283)
(1.772)
(921)
(250)
(21)
(21)
(687)
(449)
(516)
(110)
(169)
(47)
20.786
2.183
3.772
335.655
112.127
71.426
(14.920)
320.735
112.127
71.426
160.368
56.064
35.713
181.154
58.247
39.485
106.835
48.372
31.614
56.592
30.045
19.502
(16.127)
(7.001)
(4.557)
(106)
40.465
22.938
14.945
37,88%
47,42%
47,27%
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LUCRO LÍQUIDO CAIXA E MARGEM LUCRO LÍQUIDO CAIXA
Período de três meses
findos em 31 de março
de
(Em milhares de Reais, exceto percentuais)

2021

2020

Período
de doze
meses
findos em
31 de
março de
2021
(LTM)

Exercicios encerrados em 31 de
dezembro de

2020

2019

2018

Lucro líquido do exercício

7.665

3.048

22.150

17.533

9.164

6.319

( + ) Imposto de renda e contribuição social
diferidos

4.179

1.878

9.247

6.946

5.818

3.334

( + ) PIS/COFINS incidentes sob a receita
pagos com crédito fiscal

4.854

2.020

13.872

11.038

6.044

4.190

Lucro líquido caixa

16.698

6.946

45.269

35.517

21.026

13.843

Margem lucro líquido caixa (%)

32,3%

35,0%

31,6%

31,9%

34,3%

32,4%

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL GERENCIAL E FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL
GERENCIAL (% EBITDA AJUSTADO)
Período de três
meses findos em 31
de março de
(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
( + ) Aquisição de ativos imobilizados
( + ) Juros sobre financiamentos
( + ) Geração de crédito de PIS/COIFNS na
aquisição de imobilizado
( - ) Pagamento de arrendamento de direito
de uso
( - ) Pagamento de parcelamentos
( + ) Captação de parcelamentos
( - ) Receitas financeiras
Fluxo de caixa operacional gerencial
Fluxo de caixa operacional gerencial (% do
EBITDA Ajustado)

2021

2020

Período de
doze meses
findos em 31
de março de
2021 (LTM)

Exercicios encerrados em 31 de
dezembro de
2020

2019

2018

(108.098)

(821)

(182.389)

(75.112)

22.266

9.886

106.279
6.947

2.500
2.181

205.058
17.522

101.279
12.756

2.837
6.798

1.795
4.201

7.547

1.995

21.464

15.912

4.152

3.137

(429)

(78)

(1.044)

(693)

-

-

(24)
(447)
11.775

(15)
34
(125)
5.671

(66)
283
(1.181)
59.647

(57)
317
(859)
53.543

(52)
(296)
35.705

(50)
100
(563)
18.506

43,4%

58,6%

80,6%

94,6%

118,8%

94,9%

c) Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações.
EBITDA AJUSTADO, MARGEM EBITDA AJUSTADO, EBITDA AJUSTADO LTM, MARGEM
EBITDA AJUSTADO LTM,
A administração da Companhia acredita que o EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA Ajustado, o
EBITDA Ajustado LTM e a Margem Ebitda Ajustado LTM, retratam seu desempenho operacional, sem
a influência de fatores relacionados à sua estrutura de capital, como despesas com juros e outros
resultados financeiros, estrutura tributária, como imposto de renda e contribuição social, e às despesas
com depreciação e amortização, que não apresentam efeito-caixa e não considera o impacto da venda
dos ativos imobilizados. Neste sentido, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado se tornam
uma referência prática para fins de avaliação de desempenho operacional e performance, uma vez que
mensuram o resultado advindo exclusivamente do desenvolvimento de suas atividades.

355

PÁGINA: 13 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

3.2 - Medições Não Contábeis

Nesse sentido, o EBITDA Ajustado, a Margem EBITDA Ajustado, o EBITDA Ajustado LTM e a
Margem EBITDA Ajustado LTM, são medidas gerenciais, não contábeis, e quando divulgados por
outras sociedades podem não ser comparáveis com os mesmos índices divulgados pela Companhia
e, a Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão
o mesmo entendimento.
DÍVIDA BRUTA, DÍVIDA LÍQUIDA E DÍVIDA LÍQUIDA SOBRE EBITDA AJUSTADO LTM
A Dívida Bruta, Dívida Líquida e a Dívida Líquida sobre EBITDA Ajustado LTM não são medidas de
desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecidas pelas BR GAAP nem pelas IFRS
e não possuem significado padrão. Outras empresas podem calcular a Dívida Bruta, Dívida Líquida
e a Dívida Líquida sobre EBITDA Ajustado LTM de maneira diferente daquela utilizada pela
Companhia.
A Companhia entende que a Dívida Bruta, Dívida Líquida e a Dívida Líquida sobre EBITDA Ajustado
LTM são métricas úteis na avaliação do grau de seu endividamento em relação à sua posição de
caixa e capacidade de geração de caixa.
ROE AJUSTADO E ROIC AJUSTADO
O ROE Ajustado e o ROIC Ajustado funcionam como indicadores da eficiência da Companhia na
utilização de seu capital e geração de lucro operacional. A Companhia entende que estes
indicadores são importantes para compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas
operações, sendo utilizados internamente de forma gerencial para monitoramento de produtividade
e desempenho da Companhia. Adicionalmente, a administração da Companhia entende que as
medições do ROIC Ajustado e do ROE Ajustado são úteis para a mensuração dos retornos gerados
pela Companhia em relação aos seus investimentos, sendo uma ferramenta comparativa
significativa para mensurar, periodicamente, o seu desempenho operacional, para embasar
determinadas decisões de natureza estratégica, operacional e administrativa. O ROIC Ajustado e o
ROE Ajustado não devem ser considerados substitutos de outras medidas contábeis de acordo com
as IFRS e podem não ser comparáveis a medidas similares usadas por outras empresas.
LUCRO LÍQUIDO CAIXA E MARGEM LUCRO LÍQUIDO CAIXA
A administração da Companhia acredita que o Lucro Líquido Caixa e a Margem Lucro Líquido Caixa
retratam, para o acionista, o seu resultado ajustado pelos impostos pagos através de créditos fiscais
gerados na operação. Desse modo, é possível refletir melhor no resultado a dinâmica fiscal da
empresa. Neste sentido, o Lucro Líquido Caixa e a margem do Lucro Líquido Caixa se tornam uma
referência prática para fins de avaliação de desempenho.
A Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão
esse significado. Desse modo, essa métrica poderá não ser comparável com outras sociedades
com os mesmos índices divulgados pela Companhia.
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FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL GERENCIAL E FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL
GERENCIAL (% EBITDA AJUSTADO)
A administração da Companhia acredita que o Fluxo de Caixa Operacional Gerencial retrata o fluxo
de caixa gerado pelas operações da empresa excluindo o impacto de investimentos em expansão
de frota e fluxo de caixa derivado de atividades de financiamentos. O Fluxo de Caixa Operacional
Gerencial (% EBITDA Ajustado) retrata a proporção do fluxo de caixa gerado pelas operações da
Companhia face ao seu resultado operacional representado pelo EBITDA Ajustado.
O Fluxo de Caixa Operacional Gerencial e o Fluxo de Caixa Operacional Gerencial (% EBITDA
Ajustado) não são medidas de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelo
BR GAAP nem pelas IFRS, e não possuem significado padrão. Outras companhias podem calcular
o Fluxo de Caixa Operacional Gerencial e o Fluxo de Caixa Operacional Gerencial (% EBITDA
Ajustado) de forma distinta não havendo, desta forma, comparação entre as divulgações.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

EĂƐ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐdƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϯŵĞƐĞƐĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞŵĂƌĕŽĚĞ
ϮϬϮϭ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵϬϳĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϮϭ͕ĨŽƌĂŵƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐ
ŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞǀĞŶƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͗
ŵ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƐƵĂ ϭǐ ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ŶĆŽ
ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ͕ ĚĂ ĞƐƉĠĐŝĞ ĐŽŵ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ƌĞĂů͕ Ğŵ ƐĠƌŝĞ ƷŶŝĐĂ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ĚĞ ZΨϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ĚƵǌĞŶƚŽƐ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ͕ ƉĂƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƷďůŝĐĂ͕ ĐŽŵ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ƌĞƐƚƌŝƚŽƐ ĚĞ ĐŽůŽĐĂĕĆŽ͘ ĞƐƐĞ
ŵŽŶƚĂŶƚĞ͕ZΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĐĞŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿĨŽƌĂŵĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽƐĞŵŵĂŝŽĚĞϮϬϮϭ͕ĚŽƐƋƵĂŝƐZ
ΨϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ƋƵĂƌĞŶƚĂ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĞ ĚşǀŝĚĂƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ ƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĞƐƚĞ &ŽƌŵƵůĄƌŝŽ ĚĞ ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ ZΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ĐĞŵ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ ŶĆŽ
ĨŽƌĂŵůŝƋƵŝĚĂĚŽƐ͘ĞƐƐĞŵŽĚŽ͕ĂƚĠĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞƐƐĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ŽĞĨĞŝƚŽůşƋƵŝĚŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐŶŽ
ƉĂƐƐŝǀŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĨŽŝĚĞZΨϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͘WĂƌĂŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐǀŝĚĞŝƚĞŶƐ
ϭϴ͘ϱĞϭϴ͘ϭϮĚĞƐƚĞ&ŽƌŵƵůĄƌŝŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

Período
(a) Regras sobre
retenção de lucros

2020
Nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, a
Assembleia
Geral
da
Companhia poderá deliberar,
por
proposta
da
Administração, a retenção de
parte do lucro líquido para ser
utilizado em investimentos da
Companhia.
De acordo com o Estatuto
Social da Companhia, sobre o
lucro líquido do exercício, 5%
(cinco por cento) será
destinado, antes de qualquer
outra destinação, para a
reserva legal, até o limite
máximo previsto na Lei das
Sociedades por Ações.
Adicionalmente,
conforme
previsto no artigo 196 da Lei
das S.A., a Companhia, por
deliberação da Assembleia
Geral de Acionistas, poderá
aprovar proposta de sua
Administração para reter
parcela do lucro líquido do
exercício
prevista
em
orçamento
de
capital
previamente aprovado.

2019
Ao longo do exercício de
2019, a Companhia era
constituída sob a forma de
Sociedade
Empresária
Limitada, sendo, portanto,
regulada pelo Código Civil. À
luz do Código Civil e do
contrato social então vigente,
o lucro líquido da Companhia
podia
ser
total
ou
parcialmente distribuído ou
total ou parcialmente mantido
na sociedade conforme o que
viesse a ser deliberado em
reunião de sócios.
Em relação ao exercício
social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, do lucro
líquido da Companhia, no
valor de R$ 9.164 mil não
houve retenção de lucros.

2018
Ao longo do exercício de 2018,
a Companhia era constituída
sob a forma de Sociedade
Empresária Limitada, sendo,
portanto, regulada pelo Código
Civil. À luz do Código Civil e do
contrato social então vigente, o
lucro líquido da Companhia
podia ser total ou parcialmente
distribuído
ou
total
ou
parcialmente
mantido
na
sociedade conforme o que
viesse a ser deliberado em
reunião de sócios.
Em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro
de 2018, do lucro líquido da
Companhia, no valor de R$
6.319 mil, não houve retenção
de lucros.

Em relação ao exercício
social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, do nosso
lucro líquido no valor de R$
17.533 mil, 877 mil foram
destinados à reserva legal.
Os montantes de lucro
líquido,
dividendos
e
retenções acima descritos
são
calculados
em
conformidade
com
as
demonstrações
financeiras
preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas
no Brasil.
(a ii) Percentuais
em relação aos
Lucros Totais
Declarados

Reserva Legal: 5%
R$877 mil.

Não aplicável, uma vez que a
Companhia
era
uma
sociedade
limitada
no
exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019.

359

Não aplicável, uma vez que a
Companhia
era
uma
sociedade
limitada
no
exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

Período
(b) Regras sobre
distribuição de
dividendos

2020
O Estatuto Social assegura a
seus Acionistas o direito, em
cada exercício, a dividendos
e/ou juros de capital próprio
não inferiores a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro
líquido ajustado, na forma da
Lei das Sociedades por
Ações
e
alterações
posteriores. A Lei das
Sociedades
por
Ações
autoriza que a Companhia
pague dividendos à conta do
lucro líquido do exercício, de
lucros acumulados ou de
reserva de lucros (excluída a
reserva legal).
Em relação ao exercício
social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, do nosso
lucro líquido no valor de R$
17.533 mil, R$ 4.164 mil
foram destinados aos nossos
acionistas em forma de
dividendos.
Os montantes de lucro
líquido,
dividendos
e
retenções acima descritos
são
calculados
em
conformidade
com
as
demonstrações
financeiras
preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas
no Brasil.

(c) Periodicidade
das distribuições
de dividendos

2019

2018

Ao longo do exercício de
2019, a Companhia era
constituída sob a forma de
Sociedade
Empresária
Limitada, sendo, portanto,
regulada pelo Código Civil. À
luz do Código Civil e do
contrato social então vigente,
o lucro líquido da Companhia
podia
ser
total
ou
parcialmente distribuído ou
total ou parcialmente mantido
na sociedade conforme o que
viesse a ser deliberado em
reunião de sócios.

Ao longo do exercício de 2018,
a Companhia era constituída
sob a forma de Sociedade
Empresária Limitada, sendo,
portanto, regulada pelo Código
Civil. À luz do Código Civil e do
contrato social então vigente, o
lucro líquido da Companhia
podia ser total ou parcialmente
distribuído
ou
total
ou
parcialmente
mantido
na
sociedade conforme o que
viesse a ser deliberado em
reunião de sócios.

Em relação ao exercício
social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, não
foram distribuidos lucros aos
quotistas.

Em relação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro
de
2018,
não
foram
distribuidos
lucros
aos
quotistas.

Os montantes de lucro
líquido,
dividendos
e
retenções acima descritos
são
calculados
em
conformidade
com
as
demonstrações financeiras
preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas
no Brasil e aplicáveis à
Companhia à época.

Os montantes de lucro líquido,
dividendos e retenções acima
descritos são calculados em
conformidade
com
as
demonstrações
financeiras
preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no
Brasil
e
aplicáveis
à
Companhia à época.

Anual

Anual

Anual
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

Período
(d) Restrições à
distribuição de
dividendos

2020
Nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, 5% do
lucro líquido da Companhia
serão aplicados, antes de
qualquer outra destinação, na
constituição da reserva legal,
a qual não poderá ultrapassar
20% do capital social. O lucro
líquido pode ser capitalizado,
utilizado para compensar
prejuízos ou então retido,
conforme previsto na Lei das
Sociedades
por
Ações,
podendo
não
ser
disponibilizado
para
pagamento de dividendos. A
Companhia poderá não pagar
dividendos
aos
seus
acionistas em determinado
exercício social, se seus
administradores
manifestarem,
e
a
Assembleia Geral assim
aprovar, que tal pagamento é
desaconselhável diante de
situação
financeira
da
Companhia, ou, ainda, caso o
montante
do
dividendo
obrigatório, calculado nos
termos do Estatuto Social da
Companhia, ultrapassar a
parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a
Assembleia Geral poderá, por
Proposta da Administração,
destinar
o
excesso
à
constituição de reserva de
lucros a realizar. Nos termos
da Lei das Sociedades por
Ações, os dividendos poderão
ser reduzidos por deliberação
unânime em Assembleia
Geral.

2019
Não aplicável, uma vez que
no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019,
a Companhia ainda era uma
sociedade
empresária
limitada e, como tal, realizada
sua destinação de resultados
conforme as regras aplicáveis
a este tipo de sociedade.

2018
Não aplicável, uma vez que no
exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, a
Companhia ainda era uma
sociedade empresária limitada
e, como tal, realizada sua
destinação
de
resultados
conforme as regras aplicáveis
a este tipo de sociedade.

(e) Política de
destinação de
resultado
formalmente
aprovada

Não aplicável, tendo em vista
que a Companhia não possui
uma política de destinação de
resultados formalizada.

Não aplicável, tendo em vista
que a Companhia não possui
uma política de destinação de
resultados formalizada.

Não aplicável, tendo em vista
que a Companhia não possui
uma política de destinação de
resultados formalizada.
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Ordinária

Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

0,000000

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

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

0,00

Pagamento dividendo

10/05/2021

8.856.000,00

4.164.087,50

2,929156

23,750000

17.533.000,00

Exercício social 31/12/2020

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

0,00

Pagamento dividendo

6.477.000,00

0,00

0,000000

0,000000

9.164.000,00

Exercício social 31/12/2019

Montante

0,00

Versão : 1
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Pagamento dividendo

6.040.000,00

0,00

0,000000

0,000000

6.319.000,00

Exercício social 31/12/2018
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 2018 e 2019 e nos primeiros três meses do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 a Companhia era constituída sob a forma de socidade limitada. Ao longo desse
período a Companhia realizou diversas distribuições de lucros aos seus então sócios, em conformidade com a
legislação e as normas contábeis aplicáveis a este tipo societário.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram declarados R$ 26.388 mil a título de distribuição de
lucros, sendo R$22.879 mil à conta de reservas constituídas em exercícios anteriores e R$3.509 à conta de lucros
acumulados no próprio exercício social.
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456.841.000,00
344.968.000,00

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

31/03/2021

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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4,05558429

3,21356922
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Garantia Real

Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Quirografárias

Títulos de dívida

Empréstimo

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

80.755.000,00

1.181.600,11

0,00

56.431.833,81

23.141.566,08

0,00

Inferior a um ano

213.203.000,01

1.891.756,59

0,00

151.642.485,04

59.668.758,38

0,00

104.535.000,00

374.394,98

0,00

65.983.498,92

38.177.106,10

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

5.304.000,00

0,00

0,00

80.455,56

5.223.544,44

0,00

Superior a cinco anos

403.797.000,01

3.447.751,68

0,00

274.138.273,33

126.210.975,00

0,00

Total

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Quirografárias

Empréstimo

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

70.790.000,01

1.024.080,38

0,00

47.190.984,14

22.574.935,49

0,00

Inferior a um ano

163.636.000,00

1.960.037,98

0,00

72.045.911,57

89.630.050,45

0,00

55.490.000,00

599.031,96

0,00

34.410.809,31

20.480.158,73

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

289.916.000,01

3.583.150,32

0,00

153.647.705,02

132.685.144,67

0,00

Total
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As informações desta tabela se baseiam nas demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativas ao período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2020 (preparadas em IFRS). O montante total
indicado corresponde à soma dos valores de passivos com instituições financeiras. Para fins da tabela acima, foram considerados os prazos de vencimento das respectivas obrigações da Companhia.

Observação

Total

Garantia Real

Tipo de Garantia

Títulos de dívida

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2020)

As informações desta tabela se baseiam nas demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2021 (preparadas em IFRS). O montante total
indicado corresponde à soma dos valores de passivos com instituições financeiras. Para fins da tabela acima, foram considerados os prazos de vencimento das respectivas obrigações da Companhia.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (31/03/2021)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras Informações Relevantes


INFORMAÇÕESADICIONAISSOBRECOVENANTSFINANCEIROS

ACompanhiapossuicontratosdedívidascomdisposiçõessobrecrossdefault,quepermitemadeclaração
de vencimento antecipado das respectivas obrigações pecuniárias caso ocorra um inadimplemento de
obrigação,pecuniáriaounão,ousejadecretadoovencimentoantecipadodadívidapelorespectivocredor,
respeitadoseventuaisprazosdecuraeoutrosprocedimentosaplicáveis,sendocertoqueovalor,individual
ouagregado,aserpagoantecipadamenteseráigualousuperioraosaldodarespectivadívida.ACompanhia
possui contratos financeiros que estabelecem hipóteses de vencimento antecipado que incluem, dentre
outras, cláusulas de crossͲdefault. Para mais informações acerca dos contratos financeiros e emissões de
dívidadaCompanhia,videitem10.1,“f”,desteFormuláriodeReferência.

INFORMAÇÕESADICIONAISSOBRECOVIDͲ19ͲEFEITOSDOCORONAVÍRUSSOBREACOMPANHIA
A Companhia tem acompanhado atentamente os impactos da pandemia da COVIDͲ19 nos mercados
mundiaise,emespecial,nomercadobrasileiro.DadaapandemiadeclaradapelaOrganizaçãoMundialde
SaúdeͲOMSem13demarçode2020,aCompanhiaestámonitorandotodosospossíveisimpactosdecurto,
médioelongoprazoetomandoasdevidasmedidascomrelaçãoasuaoperaçãoemanutençãodasolidezde
seubalanço.
As consequências adversas da atual pandemia ocorreram (e continuam ocorrendo) após a emissão das
demonstraçõesfinanceirasdaCompanhiarelativasaoexercíciosocialencerradoem31dedezembrode2020
eaoperíododetrêsmesesencerradoem31demarçode2021,emrazãodeseremeventosrecentes,atéa
data deste Formulário de Referência, não há informações adicionais disponíveis, além das ponderações
apresentadasnositens4.1,7.1,10.1e10.9desteFormuláriodeReferênciaparaqueaCompanhiapudesse
realizarumaavaliaçãoarespeitodoimpactodapandemiadaCOVIDͲ19emseusnegócios.
INFORMAÇÕESADICIONAISAOITEM3.6
Em10demaiode2021,aAssembleiaGeralOrdináriaeExtraordináriadaCompanhiadeliberouadeclaração
dedividendosintercalaresacontadelucrolíquidodoexercícioafimdarseem31dedezembrode2021,
apuradocombasenobalançointermediáriolevantadoem31demarçode2021,nomontantedeR$20,4
milhões,aserempagosaosentãoacionistasdaCompanhia,até31dedezembrode2021,conformeviera
serdeliberadopelaDiretoriadaCompanhia.
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Descriçãodosfatoresderisco:

OinvestimentonosvaloresmobiliáriosdeemissãodaCompanhiaenvolveexposiçãoadeterminadosriscos.
Antes de tomar qualquer decisão, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informaçõescontidasnesteFormuláriodeReferência.Estãoaquidescritosriscosque,àluzdoentendimento
da Companhia, podem, na data deste Formulário de Referência, afetar substancial e adversamente seus
negócios,suacondiçãofinanceiraeseusresultadosoperacionais,influenciandoassim,eventuaisdecisões
deinvestimentoaelarelacionadas.

Paraosfinsdestaseção“4.1.FatoresdeRisco”,excetoseexpressamenteindicadodemaneiradiversaouse
ocontextoassimoexigir,amençãoaofatodequeumrisco,incertezaouproblemapoderácausarouterou
causaráouterá“efeitoadverso”ou“efeitonegativo”paraaCompanhia,ouexpressõessimilares,significa
que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios,
situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, reputação, liquidez e/ou negócios futuros da
Companhia,bemcomonopreço,liquidezevolumedenegociaçãodosvaloresmobiliáriosdeemissãoda
Companhia.

A seguir, estão descritos os principais fatores de risco que, na data deste Formulário de Referência, a
Companhiaacreditainfluenciaremadecisãodeinvestidoresemadquirirvaloresmobiliáriosporelaemitidos.
Casoessesriscosvenhamasematerializar,osnegócios,asituaçãofinanceiraepatrimonial,eopreçodos
valoresmobiliáriosemitidospelaCompanhiapodemseradversamenteafetados.Osriscosdescritosaseguir
são,nadatadesteFormuláriodeReferência,aquelesqueaCompanhiaconheceequeacreditapoderem
adversamenteafetáͲla.Alémdisso,riscosadicionaisnãoconhecidos,consideradosirrelevantesnadatada
apresentaçãodesteFormuláriodeReferência,tambémpodemviraadversamenteafetaraCompanhia.

Antes de tomar qualquer decisão de investimento referente a qualquer valor mobiliário de emissão da
Companhia,ospotenciaisinvestidoresdevemanalisarcuidadosamentetodasasinformaçõescontidasneste
FormuláriodeReferência,osriscosmencionadosaseguireasdemonstraçõesfinanceiraserespectivasnotas
explicativasdaCompanhia.

a)
RiscosrelacionadosàCompanhia

AextensãodapandemiadeclaradapelaOrganizaçãoMundialdeSaúde(OMS)emrazãodadisseminação
doCoronavírus(“COVIDͲ19”),apercepçãodeseusefeitos,ouaformapelaqualtalpandemiaimpactará
os negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros. Dado que as consequências da
pandemia são altamente incertas e imprevisíveis, os negócios da Companhia, sua condição financeira,
resultados das operações e fluxos de caixa e em sua capacidade de continuar operando podem ser
adversamenteafetados.

ApandemiadaCOVIDͲ19afetounegativamenteaeconomiaglobal,interrompeuosgastosdosconsumidores
eascadeiasdesuprimentoglobais,ecriouumasignificativavolatilidadeeimpactonosmercadosfinanceiros
doBrasilenomundo.AOrganizaçãoMundialdeSaúde(OMS)declarou,em11demarçode2020,oestado
de pandemia em razão da disseminação global da COVIDͲ19. Tal disseminação criou incertezas
macroeconômicas,volatilidadeeperturbaçãosignificativas,inclusivenoBrasil.Emrespostaàdisseminação
da COVIDͲ19 no Brasil, a partir de março de 2020, governos em todo o mundo, inclusive as autoridades
brasileiras,implementarampolíticasdestinadasaimpedirouretardarapropagaçãodadoença,taiscomoa
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restrição à circulação e até mesmo o isolamento social. Muitas dessas políticas estão em vigor e podem
permaneceremvigorporumperíodosignificativodetempo.Essaspolíticasinfluenciaramocomportamento
dosclientesdaCompanhia,queadotarammedidasdedistanciamentosocialempartedesuasoperações,
com parte da equipe sendo alocada para trabalhar de suas residências. Adicionalmente, como forma de
conteradisseminaçãodaCOVIDͲ19,algunsmunicípiosdeterminaramasuspensãotemporáriadeatividades
nos canteiros de obras de determinados clientes da Companhia e em outros casos, os empregados da
Companhia tiveram que ser submetidos à testes para detecção da COVIDͲ19 antes de entrar nas
dependências de determinados clientes, sendo que tais fatores afetaram adversamente a Companhia,
inclusivepeloscustosadicionaisincorridos.

EmrelaçãoàCompanhia,foramadotadasmedidasdedistanciamentosocialquepodemresultaremaumento
desuasdespesasereduçãodeprodutividade,comoaimplantaçãodeHomeOfficeparaempregadosdosetor
administrativo. ACompanhiapodeseradversamenteimpactadapelasmedidasdescritasacima,sendoque
nãosepodepreverseaCompanhiapoderáserobrigadaaadotarmedidasadicionaisemrazãodapandemia
daCOVIDͲ19.Alémdisso,aimplantaçãodoregimedeHomeOfficetambémpodegerarimpactosnegativos
relacionados a segurança cibernética da Companhia, de forma a afetaͲla negativamente. Para mais
informaçõesàrespeitodosriscosrelacionadosasegurançacibernéticadaCompanhia,vejaofatorderisco
“Falhas na proteção contra riscos relacionados à segurança cibernética podem causar perda de receita e
danosàreputaçãodaCompanhia,prejudicandosuasoperaçõesouresultandonadivulgaçãonãoautorizada
deinformações.”

AextensãocomaqualosurtodaCOVIDͲ19afetaráosnegóciosdaCompanhia,suacondiçãofinanceira,seus
resultados operacionais ou fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros altamente incertos e
imprevisíveis. Dentre essas consequências, não podemos prever a duração e a distribuição geográfica do
surto,suagravidade,asaçõesparaconterovírusoutratardoseuimpacto.

AdependerdaevoluçãodosurtodaCOVIDͲ19,ouemvirtudedeoutrasepidemiasoupandemias,épossível
haver paralisações nas atividades da Companhia, o que poderá causar impacto significativo em seus
cronogramasenaconsolidaçãodesuasreceitas.

A população brasileira em geral também foi impactada pela pandemia e pelas políticas de restrição à
circulação e até mesmo pelo isolamento social, o que resultou na acentuada queda ou até mesmo na
paralisação das atividades de empresas de diversos setores, incluindo o de logística. O receio dos
consumidores de adoecerem poderá persistir, mesmo após o eventual fim das políticas de restrição à
circulação e recrudescimento da pandemia, o que poderá afetar adversamente o tráfego nos pontos de
venda físicos dos nossos clientes. O gasto dos consumidores também poderá ser afetado negativamente
pelascondiçõesgeraismacroeconômicasepelaconfiançadoconsumidor,inclusiveosimpactosdequalquer
recessão,resultantedapandemiadaCOVIDͲ19.Todosessesfatospodemdiminuirademandapelosserviços
prestados pela Companhia, o que poderá levar a um declínio das receitas operacionais da Companhia.
Consequentemente,asreceitasdasoperaçõesdaCompanhiapoderãosofrerumdeclínioqueprovavelmente
continuaráenquantoduraremasrestriçõesdecirculaçãoimpostas.
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Alémdisso,adesaceleraçãoeconômicaglobalprovocouumaumentododesempregoeumareduçãodaatividade
comercial,tantoduranteapandemiadaCOVIDͲ19quantoapósaeventualdiminuiçãodosurto.Épossível,portanto,
queademandapelosserviçosprestadospelaCompanhiasejareduzida.

OsefeitosdecorrentesdoseventosdapandemiadaCOVIDͲ19sãocontínuos.ACompanhianãopodegarantirque
suasoperaçõeseoficinanãoserãofechadospordecisõesdosgovernosfederais,estaduaisoumunicipais.Eventuais
medidasrestritivasprovocariamainterrupçãodosserviçosedofaturamentodaCompanhia,semreduzirnamesma
proporçãooscustosoperacionaisfixosaelesrelacionados.

ACompanhianãopodegarantirqueoutrossurtosregionaise/ouglobaisnãoacontecerão,e,casoaconteçam,não
conseguegarantirqueserácapazdetomarasprovidênciasnecessáriasparaimpedirumimpactonegativoemseus
negóciosdedimensãoigualouatésuperioraoimpactoprovocadopelapandemiadaCOVIDͲ19.

ApandemiadaCOVIDͲ19podenãosóafetarosnegócioseresultadosfinanceirosdaCompanhia,comotambémter
oefeitodeincrementaroutrosriscosdescritosnestaseção“FatoresdeRisco”,incluindoaquelesrelacionadosao
endividamentodaCompanhia,ànecessidadedegerarfluxodecaixasuficienteparaatenderaoseuendividamento
easuacapacidadedecumprircomobrigações(covenants)contidosnoscontratosqueregemnossoendividamento.

Ainda,osimpactosdapandemia daCOVIDͲ19tambémpodemprecipitarouagravarosoutrosfatoresderisco
informadosnesteFormuláriodeReferência.

ParamaioresinformaçõessobreosefeitosdapandemiadaCOVIDͲ19sobreosnegóciosdaCompanhia,videitens
7.1,10.1e10.9desteFormuláriodeReferência.

ACompanhiapodenãosercapazdemanterouaumentarsuaestratégiadecrescimento,oquepoderáafetar
adversamenteosseusnegócios,situaçãofinanceiraeresultadosoperacionais.

A capacidade da Companhia de executar sua estratégia de negócios depende de vários fatores, incluindo (a) a
habilidadedecaptarnovosclientesouaumentarreceitasdeclientesjáexistentes;(b)acapacidadedefinanciar
investimentosparacrescimentodafrota(sejapormeiodeendividamentoounão);(c)oaumentodacapacidade
operacionaleexpansãodesuacapacidadeatualparaatendimentodenovosclientes;e(d)amanutençãodastaxas
deocupaçãodeseusequipamentos.

UmdesempenhoinsatisfatóriodaCompanhianoquetangeaosreferidosfatores,entreoutros,sejaoriginadopor
dificuldadescompetitivasoufatoresdecustoou,ainda,pelalimitaçãodacapacidadedefazerinvestimentos,pode
comprometer a implementação da sua estratégia de crescimento. Devido à potencial necessidade de recursos
adicionais,aCompanhiapodeenfrentarriscosfinanceiros:(i)associadosamaiorendividamento,comoaumento
dastaxasdejurospraticadosnomercado,reduçãodaliquidezdomercadoedoacessoamercadosfinanceirose
necessidadedemaiorvolumedefluxodecaixaparamanutençãodadívida,ou(ii)associadosàemissãodeações
adicionais,comodiluiçãodeparticipaçãoelucrosdeseusacionistas.Alémdisso,ocrescimentoeaexpansãoem
seusmercadosatuaiseemseusmercadospotenciaispoderãorequereradaptaçõesdaestruturaoperacionalda
Companhia,incluindo,masnãoselimitandoa,investimentossignificativosnaexpansãoegerenciamentodesua
frota de caminhões, máquinas e equipamentos. Os negócios, condição financeira e resultados operacionais da
CompanhiapoderãoviraseradversamenteafetadosseaCompanhianãoresponderdemodorápidoeadequadoa
talexpansãoenecessidadedeadaptação.AsdificuldadesrelacionadasàexecuçãodaestratégiadaCompanhia
descritasacimapodem,ainda,seragravadaspelosefeitosdecorrentesdapandemiadaCOVIDͲ19.
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Aperdademembrosdaaltaadministração,ouaincapacidadedeatrair,treinaremanterpessoaladicional
paraintegráͲla,podeterumefeitoadversorelevantesobreaCompanhia.

AcapacidadedaCompanhiademantersuaposiçãocompetitivadependeemlargaescaladacontinuidadee
qualidadedosserviçosdasuaaltaadministração,cujosmembrossãoessenciaisparaodesenvolvimentoe
execuçãodesuasestratégiasdenegócios.Noentanto,aCompanhianãopodegarantirqueterásucessoem
atrair e manter pessoal qualificado para integrar a sua alta administração e acompanhar o ritmo de
crescimento.Ainda,aCompanhianãopodegarantirquenãoincorreráemcustossubstanciaisparacontratar,
treinar e manter profissionais qualificados. A perda dos serviços de qualquer dos membros de sua alta
administração,inclusiveemvirtudedainabilitaçãodeadministradores,decorrentedeeventuaisprocessos,
ouaincapacidadedeatrair,treinaremanterpessoaladicionalparaintegráͲla,podecausarumefeitoadverso
relevantenasuasituaçãofinanceiraenosseusresultadosoperacionais.

OnegóciodaCompanhiarequercapitalintensivodelongoprazoparafinanciamentodarenovaçãodesua
frota, que pode ser insuficiente ou apresentar custo superior ao estimado, podendo impactar
adversamentesuacapacidadedeimplementarsuaestratégiadecrescimentoeosseusnegócios.

AcompetitividadeeaimplementaçãobemͲsucedidadaestratégiadecrescimentodaCompanhiadependem
darenovaçãoeexpansãodesuafrotademáquinaseequipamentospesadosque,porsuavez,dependemda
capacidadedaCompanhiadecaptarrecursosadicionais,pormeiodacontrataçãodenovasdívidasoupor
outrasfontesdecaptaçãoderecursos.

O mercado global e as condições econômicas têm sido, e continuam sendo, turbulentas e voláteis. Os
mercados de capitais de renda fixa têm sofrido o impacto de perdas expressivas no setor de serviços
financeiros, bem como reajustes de preços de riscos de crédito, entre outros eventos, inclusive aqueles
decorrentes da pandemia da COVIDͲ19. Esses eventos afetaram desfavoravelmente as condições
econômicasgerais.Particularmente,ocustodacaptaçãodedinheironosmercadosdecapitaisderendafixa
aumentou substancialmente, ao passo que a disponibilidade de recursos provenientes desses mercados
diminuiusignificativamente.Igualmente,emdecorrênciadaspreocupaçõesa respeitodaestabilidadede
mercadosfinanceirosdemodogeral,incluindoosefeitosdapandemiadaCOVIDͲ19e,especificamente,da
solvênciadecontrapartes,ocustodeobtençãodedinheirodosmercadosdecréditoaumentou,umavez
queváriosfinanciadoreseinvestidoresinstitucionaisaumentaramsuastaxasdejuros,aprovaramnormas
definanciamentomaisrígidasereduziramoususpenderamofornecimentoderecursosatomadoresem
termoscomercialmenterazoáveisoudeformageral.

A capacidade da Companhia de captar recursos depende de seu desempenho operacional e de seus
resultados. Qualquer redução de seu desempenho ou resultados pode afetar adversamente o custo de
captaçãoderecursos.Alémdisso,talcustopoderáaumentarsignificativamenteemcasodeaumentonas
taxas de juros ou piora no ambiente macroeconômico por fatores fora do controle da Companhia. Em
qualquer destas hipóteses, a capacidade da Companhia de tomar novos empréstimos para financiar sua
estratégiadecrescimentopoderáserafetadadeformaadversa.Assim,aCompanhianãopodegarantirque
serácapazdeobterfinanciamentosuficienteparacustearsuasnecessidadesdeinvestimentosdecapital
previstos no plano de negócios atual e sua estratégia de expansão ou que tais financiamentos estarão
disponíveisemtermosaceitáveis.Obstáculosàcapacidadedecaptarrecursosparafinanciarasatividades
daCompanhiapodemimpactarasuacapacidadederenovaçãoeexpansãodafrotaeafetaradversamente
suacompetitividade.
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ACompanhiapodeviraprecisardecapitaladicionalnofuturoparaimplementarsuaestratégiadenegócios,por
meiodaemissãodevaloresmobiliários,oquepoderáresultaremumadiluiçãodaparticipaçãodoinvestidorno
capitalsocialdaCompanhia.

ACompanhiapodeviranecessitarderecursosadicionaisnofuturoparaimplantarsuaestratégiadenegóciose
optarporobtêͲlospormeiodacolocaçãopúblicaouprivadadeaçõesouvaloresmobiliáriosconversíveisemações
ou permutáveis por elas. A obtenção de recursos, pela Companhia, por meio da emissão de ações ou valores
mobiliáriosconversíveisemações,poderáresultaremalteraçãonaquantidadedeaçõesemcirculaçãoenopreço
das ações. Consequentemente, é possível que, as participações acionárias sejam proporcionalmente reduzidas,
tanto em rendimentos quanto em menor poder de influência nas decisões tomadas pela Companhia, caso os
acionistasnãoexerçam,porqualquermotivo,seusdireitosdepreferêncianasubscriçãodenovasaçõesemitidas
emdecorrênciadetaisnovasofertasdeaçõesparaobtençãodecapitaladicionalnofuturo.

Nahipótesedeindisponibilidadedefinanciamentospúblicosouprivados,oucasoassimdecidamosacionistas,tais
recursosadicionaispoderãoserobtidospormeiodeaumentodecapitalsocial.Qualquerrecursoadicionalobtido
pormeiodeaumentodecapitalsocialpoderádiluiraparticipaçãodoinvestidornocapitalsocialdaCompanhia.

Alémdisso,aCompanhiaadotaepoderáviraadotarplanosdeoutorgadeopçõesdecompradeaçõesaseus
administradoresecolaboradores.Aemissãopúblicaouprivadadeaçõesouvaloresmobiliáriosconversíveisem
açõesouaemissãodenovasaçõesnoâmbitodeplanosdeoutorgadeopçõesdecompradeaçõespoderáresultar
nadiluiçãodaparticipaçãodosacionistasdaCompanhia.

Acaptaçãoderecursosadicionaispormeiodaemissãodeaçõesoudetítulosconversíveisemaçõespoderá,nos
termosdaLeidasSociedadesporAções,serfeitacomexclusãododireitodepreferênciadeseusacionistas,inclusive
dosinvestidoresemaçõesdaCompanhia,epoderá,portanto,diluiraparticipaçãoacionáriadosinvestidores.

Ademais,osmercadoslocaisdedívidaedecapitaisforamimpactadospelocustodecrédito,porfatorespolíticoͲ
econômicos, pela pandemia da COVIDͲ19, dentre outros. Tais eventos afetaram negativamente as condições
econômicasnoBrasil.AspreocupaçõesquantoàestabilidadedosmercadosfinanceirosnoBrasileàsolvênciade
contrapartesresultaramnoencarecimentodocustodecaptação,umavezquemuitoscredoresadotaramnormas
maisrigorosasparaconcessãodeempréstimosereduziramseuvolumee,emalgunscasos,interromperamaoferta
definanciamentoatomadoresemtermoscomerciaisrazoáveis.

Avolatilidadeeincertezasnospreçosdoscombustíveispodemafetarasmargensoperacionaiseasposições
competitivasdenegóciodaCompanhia

Ospreçosdecombustíveisestãohistoricamentesujeitosàvolatilidade,podendocontinuardessaformanofuturo.
Ospreçosdoscombustíveissãoinfluenciadosporinúmerosfatores,incluindo,entreoutros,oníveldademandade
petróleopeloconsumidoreofornecimento,oprocessamento,contingenteedisponibilidadedetransporte,opreço
e disponibilidade de fontes de combustível alternativas, condições climáticas, catástrofes naturais e condições
políticasouhostilidadesnasregiõesprodutorasdepetróleo,alémdosfatorespolíticosrelacionadosàpolíticade
preçosdogovernoseguidapelaPetrobras.Ospreçosdopetróleoestãoaltamentesujeitosafatorespolíticose
econômicos nacionais e internacionais que fogem ao controle da Companhia. Incertezas internacionais podem
provocarflutuaçõeseosnegóciosdaCompanhiadependemfortementedousodecombustíveis.Destaforma,
alterações significativas nos preços dos combustíveis podem afetar as margens operacionais e as posições
competitivasdenegóciodaCompanhia.
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Despesascomindenizações,seguros,acidentes,roubos,defeitosedanospodemafetarnegativamenteos
resultadosdaCompanhia.

A Companhia é suscetível a acidentes envolvendo as máquinas e equipamentos pesados de sua frota,
incluindo, acidentes decorrentes de defeitos da frota ou resultantes de operação indevida por seus
colaboradoresqueoperamasmáquinasnasinstalaçõesdosseusclientes.Taisacidentespodemresultarem
perdasdevidasedanosàintegridadefísicadecolaboradores,clienteseterceiroseocasionarosurgimento
dereivindicaçõesextrajudiciaisejudiciaiscontraaCompanhia.Quaisqueracidentes,portanto,podemafetar
negativamenteosresultadosoperacionaise/ouareputaçãodaCompanhia,sendotalriscopotencializado
porqualqueraumentonafrequênciaouseveridadedosacidentes,enascompensaçõesaostrabalhadores,
incluindoindenizaçõesdenaturezatrabalhistaouàterceirospormeiodedecisõesjudiciaisdesfavoráveis.

Adicionalmente, a Companhia pode ser responsabilizada e obrigada a pagar indenizações às vítimas que
tenhamsofridoperdas,oquepodeimpactarnegativamenteseusresultadosoperacionais.ACompanhianão
mantémseguroparacertostiposdeperdaseeventospodem nãoestarabrangidosporsuasapólices de
seguro,como,porexemplo,fatoscausadosporforçamaior,ouacidentescausadospornossosclientesem
razãododescumprimentopelosmesmosdalegislação,roubodeequipamentosmedianteestelionatopor
partedosclientes.Alémdisso,oressarcimentodeeventoscobertospelasapólicesdesegurosdaCompanhia
podenãoserefetuadodeformatempestivaepodenãosersuficienteparacobrirosdanosdecorrente,o
quepodeafetarnegativamenteosresultadosoperacionaisdaCompanhia.

ACompanhianãopodecontrolarasinistralidadedesuaatividade,bemcomoaocorrênciaderoubos,oque
pode afetar a qualidade do serviço ao cliente e acarretar futuras perdas de contratos em virtude desses
sinistros,alémdaimpossibilidadeencontrarerenovarosseguroscontratadospelaCompanhia.

Porfimdespesasfuturascomsegurosereclamaçõespodemexcederníveishistóricos,afetandodeforma
relevanteosresultadosdaCompanhia,dificultandoassimsuahabilidadedecontratarasapólicesdeseguros
necessáriasàssuasatividadescomasrespectivasseguradoras.

ACompanhiapodenãodispordesegurosuficienteparaseprotegercontraperdassubstanciais.

A Companhia não pode garantir que as coberturas das apólices de seguro estarão disponíveis ou serão
suficientes para cobrir eventuais danos decorrentes de sinistros relacionados a riscos inerentes às suas
atividades.Alémdisso,existemdeterminadostiposderiscosquenãoestãocobertosporsuasapólices,tais
como,exemplificativamente,guerra,casofortuito,forçamaiorouinterrupçãodecertasatividades,inclusive
emdecorrênciadepandemiascomoapandemiadaCOVIDͲ19.

Ainda, a quantificação da exposição de risco nas cláusulas existentes nas respectivas apólices pode ser
inadequadaouinsuficiente,podendo,inclusive,implicaremreembolsomenordoqueoesperado.
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A Companhia pode estar exposta a responsabilidades para as quais não está segurada, ou a
responsabilidades acima do valor coberto pelo seguro contratado. Na eventualidade da ocorrência de
qualquerumdoseventosnãogarantidospelasseguradoras,aCompanhiapoderásofrerumrevésfinanceiro
para cobrir eventuais danos decorrentes de sinistros, o que poderá comprometer as receitas e os
investimentosdaCompanhiae,mesmonahipótesedaocorrênciadeumsinistrocobertopelasapólices,não
épossívelgarantirqueopagamentodoseguroserárealizadodeformatempestiva,ouemvalorsuficiente
paracompensáͲlaintegralmentepelosdanosdecorrentesdetalsinistro,oquepoderáafetarnegativamente
seusresultadosfinanceiros.Ainda,nocasodoseventossegurados,acoberturadeapólicesdeseguroestá
condicionadaaopagamentodorespectivoprêmio.AfalhadaCompanhiaempagaressesprêmioscumulada
comaocorrênciadeumsinistropoderácolocaraCompanhiaemumasituaçãoderisco,dadoquenuma
situaçãodeinadimplênciadoprêmio,danos,mesmoquesegurados,nãoestariamsujeitosàcoberturapela
seguradora.Anecessidadederealizardesembolsodequantiassignificativascomindenizaçõesdecorrentes
de sinistros ocorridos pode afetar materialmente a capacidade econômica, financeira e operacional da
Companhia.

Ademais,aCompanhiapodeserobrigadaaopagamentodemultaseoutraspenalidades,asquaisnãose
encontramcobertasemsuasapólicesdeseguro.

Adicionalmente,aCompanhianãotemcomogarantirque,quandodovencimentodesuasatuaisapólicesde
seguro,elaconseguirárenováͲlasemtermossuficientesefavoráveis,nemqueconseguirácontratarcomas
mesmascompanhiasseguradorasatualmentecontratadasousimilares.Porfim,sinistrosquenãoestejam
cobertosporsuasapólicescontratadasouaimpossibilidadederenovaçãodeapólicesdesegurospodem
afetaradversamenteosnegóciosdaCompanhiaousuacondiçãofinanceira.

Aumentos significativos na estrutura de custos da Companhia, incluindo aumentos relacionados a
questõestrabalhistas,podemafetáͲlaadversamente.

OscustosoperacionaisdaCompanhiarepresentamparcelasignificativadesuareceitalíquida,incluindoo
aumentonopreçodeequipamentos,máquinaseveículos,aumentonopreçodeinsumos,compensaçãopela
prestação de serviços, peças automotivas, maquinários, pneus,o aumento com custo trabalhista, e
reconhecimento de novas despesas, dentre outros. A Companhia está sujeita a riscos relacionados à
dificuldadederepassaroaumentodeseuscustosparaseusclientespormeiodoaumentonopreçodeseus
serviços.Nosexercíciossociaisencerradosem31dedezembrode2018e2019,nãoforamreconhecidasas
despesascomremuneraçãodosadministradoresdaCompanhia,osquaispassaramaserremuneradosa
partirdoexercíciosocialencerradoem31dedezembrode2020.Oaumentodedespesasnãoreconhecidas
anteriormentepoderãoafetaraestruturadecustosdaCompanhiaeconsequentemente,impactarosseus
resultados.

Alémdisso,paralisaçõesdetrabalho,greves,reduçãodecargahoráriadefuncionáriosoudeprestadoresde
serviços podem igualmente acarretar aumento de multas decorrentes de aumentos de remuneração ou
pagamentodehorasextras.Oaumentoemqualquerdessescustossemoconsequenterepasseaosclientes
podelevaraumefeitomaterialadversonacondiçãofinanceiraouresultadooperacionaldaCompanhia.O
preçoedisponibilidadedosinsumosdaCompanhiadependemdefatorespolíticos,econômicosecondições
demercadoqueestãoforadeseucontroleeaCompanhianãopodepreverquandoospreçosdessesinsumos
sofrerão alterações. Aumentos significativos nos custos da Companhia que não sejam repassados a seus
clientespodemafetaradversamenteseusresultadosoperacionais.
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AsoperaçõesdaCompanhiaestãoexpostasàpossibilidadedeperdaspordesastresnaturais,catástrofes,
acidentes,incêndios,paralisaçõesdeterceiroseoutroseventosquenãoestãonocontroledaCompanhia
equepodemafetarnegativamenteseudesempenhofinanceiro.

As operações da Companhia estão sujeitas a riscos que afetam os imóveis e instalações que ela ocupa,
própriasedeseusclientes(inclusiveeventuaisinvasões),taiscomo,entreoutros,incêndiocompotencial
para destruir máquinas, equipamentos e instalações. A operação de transporte e manuseio de carga
apresentariscosinerentesdecatástrofes,falhasmecânicaseelétricas,colisõeseperdasdeativos,oque
pode resultar até mesmo em perdas de vidas e danos à integridade física de colaboradores, clientes e
terceiros.

Incêndios, explosões e vazamentos de combustível e outros produtos inflamáveis, bem como outros
incidentesambientais,perdaoudanificaçãodecarga,interrupçãodenegóciosdevidoafatorespolíticos,a
restriçãodecirculaçãodebensepessoasemdecorrênciadepandemias(como,porexemplo,aCOVIDͲ19),
bemcomoreivindicaçõestrabalhistas,manifestaçõesdegruposouassociaçõesambientalistase/ousociais,
greves(deseusempregadosoudaquelesvinculadosàsentidadescomquemaCompanhiaserelaciona,tais
comoseusclientes),condiçõesmeteorológicasadversasedesastresnaturais,taiscomoenchentes,podem
resultarnaperdadereceitas,danoàreputação,assunçãoderesponsabilidadesouaumentodecustos.

ACompanhiatambémestásujeitaaparalisaçõesebloqueiosderodoviaseoutrasviaspúblicas,aexemplo
dagrevedoscaminhoneirosemmaiode2018,quandooscaminhoneirosbrasileirosiniciaramumagreve
nacionalparareivindicaçãodereduçãodetributosincidentessobreodieselealteraçãodapolíticadepreços
de combustíveis no Brasil. Paralisações e bloqueios de rodovias e outras vias públicas podem afetar
negativamenteosnegócioseresultadosdaCompanhia.

Aocorrênciadequalquerdoseventosindicadosacimaeosconsequentesdanosaosseusnegóciospodeter
um efeito adverso sobre os resultados da Companhia, bem como determinar a sua responsabilização
ambiental.

ACompanhiapossuicláusulasrestritivasàcapacidadedeendividamento(“Covenants”)emseuscontratos
financeiros.OnãocumprimentodessesCovenantspodecausarovencimentoantecipadodessasdívidas.

ACompanhiaestásujeitaadeterminadascláusulasrestritivas(“Covenants”)existentesemseuscontratos
financeiros, com base em determinados índices financeiros e aspectos não financeiros (obrigações). Os
aspectos financeiros estão relacionados com os níveis de alavancagem da Companhia, com verificações
semestraisouanuaisesãogarantidosporbensdoativofixodaCompanhia,aplicaçõesfinanceirasecessão
derecebíveisdecontratos.

ACompanhiapodenãosercapazdeatenderreferidosCovenants,principalmenteemcenáriosdecondições
adversasemseuambientedenegócios,comoaretraçãodomercadoemqueatua,oquepodeocasionaro
vencimento antecipado de suas dívidas, além de desencadear o vencimento antecipado cruzado ou
inadimplementocruzado(crossͲdefaultecrossͲacceleration)deoutrasobrigaçõesdaCompanhia,conforme
cláusulaspresentesemcontratosdeempréstimosefinanciamentosexistentes.Paramaisinformações,ver
Seção10.1.fdesteFormuláriodeReferência.


374

PÁGINA: 32 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Ovencimentoantecipadodequalquerdeseuscontratosfinanceirospodeafetarasuacapacidadeemhonrar
seus compromissos, na excussão dos bens de seu ativo fixo dados em garantia e consequentemente,
acarretarumimpactoadversorelevantenosnegóciosdaCompanhiaeemsuasituaçãofinanceira.

PartedaestratégiadecrescimentofuturodaCompanhiaestábaseadanaaquisiçãodeoutrasempresas,
quepodeexigirnotificaçãoesercontestadapeloConselhoAdministrativodeDefesaEconômica(“CADE”).
Asaquisiçõesereorganizaçõessocietáriasapresentamriscosquepoderãoafetaradversamenteassuas
operaçõesereceitas.
AestratégiadecrescimentodaCompanhiapodeenvolver,alémdocrescimentoorgânico,aexpansãopor
meiodaaquisiçãodeoutrassociedades.Oprocessodeaquisiçãodesociedadesapresentariscos,dentreos
quais:

(i)
o processo de diligência de novos negócios pode não conseguir identificar todas as
contingênciaslegais,técnicasouregulatóriasdaempresaaseradquirida,daqualaCompanhiapassará
asersucessoralegal;

(ii)
é possível que as aquisições não contribuam para a estratégia comercial da Companhia
conformeoesperado,ouqueosvalorespagossemostremsuperioresaovalorestimadocomojusto
por vários fatores, dentre eles a competição existente no nosso segmento para aquisições de
empresas;

(iii)
o processo de aquisição pode ser mais longo que o esperado e os investimentos em
aquisiçõespodemnãogerarosretornosesperados;

(iv)
aaquisiçãopodeeventualmentenãocontribuircomaimagemdaCompanhiae/oupode
estarsujeitaàaprovaçãodoCADE,quepoderárejeitáͲlaouaprováͲlacomrestrições;e

(v)
o processo de aquisição pode sofrer contratempos e desviar maior atenção e tempo da
Administração da Companhia para questões ligadas à transição ou à integração em relação ao
inicialmenteprevisto.

ACompanhiatambémpoderáenfrentarriscossignificativosnoprocessodeintegraçãodasoperaçõeseda
gestão em suas futuras aquisições. Dentre eles, destacamͲse a administração de um número maior de
funcionários,adispersãogeográfica,acriaçãoeimplementaçãodecontroles,aconsolidaçãodesistemasde
informação, a adoçãodeprocedimentosepolíticaseficienteseuniformes, além de custos de integração
imprevistosedagestãoeimplementaçãodoplanodenegóciodaempresaaseradquirida.

Adicionalmente,aCompanhiapoderáassumirpassivosoucontingênciasdeempresasaseremadquiridas
e/ou como resultado de reorganizações societárias. Tais passivos podem envolver questões cíveis,
regulatórias, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, ambientais e de propriedade intelectual, práticas
contábeis,divulgaçõesdedemonstraçõesfinanceirasoucontrolesinternos,entreoutros.Épossível,ainda,
que tais passivos não estejam suficientemente cobertos pelas garantias contratuais eventualmente
prestadaspelosvendedores,ouquenãotenhamsidoidentificadosnodecorrerdoprocessodediligência
legaledenegócios.Nessecaso,aCompanhiapoderáprecisarderecursosadicionaisparadarcontinuidade
àsuaestratégiadeexpansão.
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ÀmedidaqueaCompanhiaaumentasuaparticipaçãodemercado,oCADEpodenãoaprovarsuasfuturas
aquisiçõesdesociedadesoupodeimporàCompanhiaobrigaçõesdispendiosas,comocondiçãoàaprovação
dessasaquisições,taiscomoaalienaçãodepartedesuasoperaçõesourestriçõesaoseumododeoperação
ecomercializaçãodeserviços.

A disponibilidade de recursos em volumes adequados e a custos acessíveis é essencial para permitir o
financiamento dos planos de expansão da Companhia, e sua ausência pode afetar negativamente sua
estratégia de crescimento. Além disso, situações adversas podem afetar a capacidade da Companhia de
gerenciarseuníveldeendividamentooriundodesuaestratégiadecrescimento,resultandoemexcessiva
alavancagemfinanceiraeemriscosrelativosàsuacapacidadedepagamentodeseuspassivosfinanceiros.

Por fim, caso os riscos enumerados acima, provenientes dessas aquisições e reorganizações societárias,
sejamconcretizados,poderãocausarumefeitoprejudicialrelevantenosnegócios,imagemeresultadosda
Companhia.

Decisõesdesfavoráveisemprocessosjudiciais,administrativosouarbitraispodemcausarefeitosadversos
paraaCompanhia.

ACompanhiaé,e/oupodeviraser,réemprocessosjudiciais,administrativosearbitrais,nasesferascível,
ambiental, criminal, tributária, trabalhista, entre outras, cujos resultados podem lhe ser desfavoráveis.
Decisões contrárias aos seus interesses, aos interesses de seus administradores e/ou de seus acionistas
controladores, poderão representar perdas financeiras e impedir a realização de seus projetos conforme
inicialmenteplanejado,podendoafetaradversamentesuareputação,seusnegóciose/ouresultados.Ovalor
deprovisõesmantidas(seconstituídas)pelaCompanhiapoderáserinferioraovalortotaldascondenações
referentesaosprocessoscitadosacima.

Da mesma forma, um ou mais de seus administradores podem vir a ser réus em processos judiciais,
administrativos e arbitrais, nas esferas cível, ambiental, criminal, tributária, trabalhista, entre outras. A
instauraçãoe/ouosresultadosdessesprocedimentospodemafetarnossosadministradoresnegativamente,
especialmenteemcasosdeprocessosdenaturezacriminal,quepodemimpossibilitáͲlosaoexercíciodesuas
funçõesnaCompanhia.Taisefeitosadversossãorelevantesparaareputação,osnegóciose/ouosresultados
daCompanhia.

DecisõescontráriasqueafetemareputaçãoouosinteressesdaCompanhia,deseusadministradorese/ou
de seus acionistas controladores, que determinem a perda de benefícios fiscais, a declarem inapta a
contratar com o poder público, ou que alcancem valores substanciais ou impeçam a realização dos seus
negóciosconformeinicialmenteplanejadosequenãotenhamprovisionamentoconstituídoouadequado
poderãocausarumefeitoadversoparaaCompanhiae/ouafetarsuareputação.Parainformaçõessobreos
processosjudiciaiseadministrativos,verseções4.3até4.7desteFormuláriodeReferência.
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ACompanhiadependedesistemasautomatizadoseinformatizadosparaoperarseusnegócios,equalquer
interrupçãonossistemasousuainfraestruturasubjacentepoderiaresultaremumefeitomaterialadverso
sobreosnegócios,naimagemenosresultadosdaCompanhia.

ACompanhiaédependentedesistemasautomatizadosparaoperarseusnegócios.Ossistemasdetecnologia
da informação estão expostos a vírus, softwares nocivos, ataques cibernéticos e outros problemas que
podem interferir inesperadamente na operação, além de falhas nos controles de segurança de rede que
podemtambémafetarodesempenho,umavezqueosservidoressãosuscetíveisavírus,invasões,quebras
oupanes,quepodemresultareminterrupções,atrasos,perdadedadosounaincapacidadedeaceitare
atender as reservas dos clientes. Qualquer interrupção nos sistemas ou sua infraestrutura subjacente
poderia resultar em um efeito material adverso sobre os negócios, na imagem e nos resultados da
Companhia.NadatadesteFormuláriodeReferência,aCompanhianãofazusodeempresasterceirizadasem
segurançadainformaçãoparatestaravulnerabilidadedeseussistemas,oquepotencializaoriscodescrito
acima.

Os sistemas da Companhia podem sofrer violações resultando no acesso não autorizado, apropriação
indébitadeinformaçõesoudados,supressãooumodificaçãodeinformaçõessobreclientes,ourestrições
deacessoaosserviçosefuncionalidadesdesistemascríticos,ououtrainterrupçãodasoperaçõescomerciais.
Dado que as técnicas utilizadas para obter o acesso não autorizado e sistemas de sabotagem mudam
constantemente e poderão não ser conhecidos até que sejam lançados contra a Companhia ou seus
prestadoresdeserviçosterceirizados,aCompanhiapoderánãosercapazdeanteciparparaimplementar
medidas adequadas para fornecer proteção contra esses ataques. Caso não seja possível evitar essas
violaçõesdesegurança,aCompanhiapoderiaestarsujeitaàsobrigaçõeslegaisefinanceiras,suareputação
seria prejudicada e poderá sofrer perda substancial de receita decorrente da perda de vendas e
descontentamentodosclientes.

ACompanhiapodenãopagardividendosoujurossobreocapitalpróprioaosacionistastitularesdeações.

Deacordocomseuestatutosocial,aCompanhiadevepagaraosacionistas,nomínimo,25%delucrolíquido
anual,calculadoeajustadonostermosdaLeidasSociedadesporAções,sobaformadedividendosoujuros
sobrecapitalpróprio.Olucrolíquidopodesercapitalizado,utilizadoparacompensarprejuízoouretidonos
termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não ser disponibilizado para o pagamento de
dividendosoujurossobreocapitalpróprio.Alémdisso,aLeidasSociedadesporAçõespermitequeuma
companhiaabertasuspendaadistribuiçãoobrigatóriadedividendosemdeterminadoexercíciosocial,caso
oConselhodeAdministraçãoinforme àAssembleiaGeral Ordináriaquea distribuiçãoseriaincompatível
comasituaçãofinanceiradaCompanhia.Casoqualquerdesteseventosocorra,osproprietáriosdeações
podemnãoreceberdividendosoujurossobreocapitalpróprio.

Porfim,oGovernoFederaltomouiniciativasrecentes,taiscomoaapresentaçãoaoCongressoNacionalo
ProjetodeLeinº3.887/2020eoProjetodeLeinº2.773/2021,visandopromoverumareformaabrangente
da tributação corporativa no Brasil, a qual envolve a revogação da isenção de imposto de renda sobre a
distribuiçãodedividendoseapossibilidadedededuçãodasdespesascorrespondentesaopagamentode
jurossobrecapitalpróprioatualmenteprevistasnalegislação,alémdeincluiroutrasmatérias,comoajustes
na base de tributação das empresas e alíquotas de entidades brasileiras, mudanças na tributação de
rendimentoseganhosrelacionadoscominvestimentosnosmercadosdecapitaisbrasileiros,taiscomoativos
financeiros e fundos de investimento. Além disso, a proposta de reforma atualmente em discussão no
Congresso Nacional propõe a positivação da tributação, no Brasil, de ganhos de capital auferidos
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indiretamente(i.e.,alienaçãodeinvestimentosnoexteriorqueinvistamemativosbrasileiros).Casosejam
implementadas tais medidas e nos termos atualmente propostos, os dividendos distribuídos estariam
sujeitos à tributação pelo imposto de renda sob a forma de retenção, permitindo ao beneficiário, a
apropriação do crédito correspondente para compensação do tributo por ele devido quando da sua
distribuiçãoaosdemaisníveisdacadeiae,nocasodosjurossobrecapitalpróprio,asuadedutibilidadeserá
vedada,impactandoovalorlíquidoaserrecebidopelosacionistasdaCompanhiaatítulodeparticipaçãonos
resultados,tendoumefeitoadversoparaaCompanhia.Emboraessalegislaçãonãotenhasidopromulgada
enãosejapossíveldeterminarasmudançasexatasqueserãoimplementadasnestemomento,oudeforma
alguma,qualquermudançapodeterumefeitoadversoemnossosresultadoseoperações.

Dificuldadesnagestãodosriscosdecrédito,liquidezegestãodecapitalpodemcausarimpactosadversos
nodesempenhofinanceiroeoperacionaldaCompanhia,bemcomolimitarseucrescimento.

AsatividadesdaCompanhiacompreendemalocaçãodemáquinas,caminhõeseequipamentospesados,os
quais são regidos por contratos comerciais específicos. Tais contratos possuem condições e prazos
específicos,substancialmenteindexadosaíndicesdereposiçãoinflacionáriaparaperíodossuperioresaum
ano.
AcelebraçãodessescontratosentreaCompanhiaeseusclientesaexpõeaoriscodecréditodecadauma
desuascontrapartes,oqueexpõeaCompanhiaaoriscodenãorecebimentoouinadimplementosnoâmbito
de seus contratos e outros acordos com eles. Caso um número significativo de clientes inadimpla suas
obrigaçõesdepagamentocomaCompanhia,suacondiçãofinanceira,resultadosoperacionaisoufluxosde
caixapodemseradversamenteafetados.
ACompanhianãopodegarantirqueasanálisesderiscodecréditonomomentodacelebraçãodecontratos
comseusclientesserãoassertivas,bemcomoqueseusclientessemanterãoadimplentesdurantetodaa
vigência de seus respectivos contratos. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o
percentualdadespesacomprovisãodecréditosdeliquidaçãoduvidosasobreareceitalíquidaerade0,25%.
Noperíododetrêsmesesencerradoem31demarçode2021,opercentualdadespesacomprovisãode
créditosdeliquidaçãoduvidosasobreareceitalíquidaerade0,27%.Consequemente,aCompanhiapode
nãopossuirrecursoslíquidossuficientesparahonrarseuscompromissosfinanceiros,emconsequênciado
descasamentodeprazosoudevolumeentreorecebimentosepagamentos.

Porfim,oriscodegestãodocapitaladvémdopossívelnãoatingimentodeumaclassificaçãodecréditoforte
e/ou uma razão de capital bem estabelecida e consequentemente, na sua disponibilidade de capital.
EventualimpactonadisponibilidadederecursoslíquidosdaCompanhiaemníveladequadoparahonrarseus
compromissos financeiros, em consequência do descasamento de prazos ou de volume entre o
recebimentos e pagamentos, o que pode impactar adversamente os seus resultados financeiros e
operacionaise,porconsequência,seucrescimento.
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A Companhia pode não conseguir obter ou renovar suas licenças e alvarás para operação de seus
estabelecimentos.

AsatividadesdaCompanhiaestãosujeitasaleisfederais,estaduaisemunicipais,assimcomoaregulamentos,
obtençãodeautorizações,registrosperanteórgãosmunicipais,cartóriosedemaisórgãoscompetentes,licenças
aplicáveis,taiscomoAVCBs(AutodeVistoriadoCorpodeBombeiros),“HabiteͲse”(oudocumentoequiparado,
adependerdalegislaçãomunicipalaplicável)ealvarásparafuncionamento,queafetamassuasatividades.A
Companhia é obrigada a obter e renovar periodicamente tais licenças, alvarás e autorizações de diversas
autoridadesgovernamentaisrelacionadasàsinstalaçõesfísicasutilizadaspelaCompanhia.ACompanhiapode
nãoconseguirobtertodasaslicenças,alvaráseautorizaçõesnecessárias,ouaindanãoobterassuasrenovações
deformatempestiva.Anãoobtençãoouanãorenovaçãodetaislicenças,alvarásouautorizaçõespoderesultar
naimpossibilidadedeaberturaeoperaçãodeinstalaçõesfísicasaseremutilizadashojepelaCompanhiaeaté,
conformeocaso,nainterdiçãoefechamentodeinstalaçõesfísicasirregularesutilizadaspelaCompanhia,bem
comonaaplicaçãodemultas,oquepodeafetaradversamenteseunegócio.

Emrazão,inclusive,daatuaçãoedosprazospraticadosporalgunsórgãosadministrativos,aCompanhiapodenão
conseguirobtertodasaslicenças,alvaráseautorizaçõesnecessárias,ouaindanãoobterassuasrenovaçõesde
forma tempestiva, inclusive em decorrência dos impactos da pandemia da COVIDͲ19, o que pode impactar
adversamenteosseusresultadosfinanceiroseoperacionais.

ACompanhiapodenãosercapazderenovaroumanteremvigoroscontratosdelocaçãodosimóveisqueocupa
oupodeserobrigadaaalteraralocalizaçãodealgumasdesuasunidades.

ACompanhiadesempenhaatividadesemimóveislocadosdeterceirosouemseusimóveispróprios.Alocalização
estratégicaeotamanhoadequadodessasunidadeséfundamentalparaodesenvolvimentodesuaestratégia.No
casodeimóveislocadosdeterceiros,aCompanhiapoderáserafetadaadversamentecasoqualquerdoscontratos
delocaçãodetaisimóveissejaencerradoecasonãosejapossívelrenováͲloemtermosaceitáveis.Alémdisso,de
acordocomalegislaçãoaplicável,osproprietáriospodemaumentaroaluguelperiodicamente.Quaisquerdesses
fatorespoderãoafetaradversamenteaposiçãofinanceiraeoresultadooperacionaldaCompanhia.

ACompanhiatambémpodenãochegaraacordoscomoslocadoresemrelaçãoàrenovaçãodosprazoslocatícios.
Ademais,aCompanhianãopodegarantirqueconseguiráexigirjudicialmentearenovaçãodeumcontratode
locação.Assim,aCompanhiapodenãosercapazderenovaroscontratosdelocaçãodesuasoficinassenãoentrar
emacordocomoslocadoresou,alternativamente,senãoapresentaraaçãorenovatórianoprazolegalousenão
forem cumpridos os requisitos legais. A perda de qualquer um dos seus pontos de instalação pode afetar
negativamenteosresultadosoperacionaiseacondiçãofinanceiradaCompanhia.

AspolíticaseestruturasdegerenciamentoderiscosdaCompanhiaforamcriadasrecentemente,epartedelas
nãoseencontratotalmenteemfuncionamento,oquepodegerarefeitosadversossobresuasatividades.
AsestruturasorganizacionaisdaCompanhiadedicadasaogerenciamentoderiscos,bemcomoosmecanismose
procedimentos de integridade adotados para identificação e adequação dos riscos ao perfil da Companhia
(especificamentedescritosnositens5.1.b.iii,5.3.be5.4.a.iidesteFormuláriodeReferência)foramcriadosvisando
aatingiraadequaçãodaCompanhiaàrealizaçãodasuaOfertaPúblicaInicialdeAçõeseaoRegulamentodoNovo
Mercadoepartedelasnãoseencontratotalmenteemfuncionamento.
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ACompanhianãopodegarantirquereferidasestruturas,quandoestiverememplenofuncionamento,serão
efetivas e suficientes. A Companhia tampouco pode garantir que seus administradores e colaboradores
possuirão a expertise necessária à satisfação das políticas e mecanismos de gerenciamento de riscos e
integridade,principalmentenocurtoprazo.
Nesse sentido, não se pode prever como a nova estrutura de gerenciamento de riscos será adaptada à
Companhia e aos mecanismos de controle pré existentes, bem como quando os administradores e
colaboradores da Companhia estarão plenamente habilitados ao exercício das atividades relacionadas ao
gerenciamentoderiscos,emconformidadecomoRegulamentodoNovoMercadoeaspolíticasaprovadas
pelaCompanhiaparafinsdasuaofertapúblicainicialdeações,demodoqueaCompanhiapoderáestar
sujeitaafalhasnaidentificaçãoetratamentodosriscos,oquepodeafetaradversamentesuasatividadese
seuresultadooperacionalefinanceiro.
Os processos de governança da Companhia, gestão de riscos e Compliance podem falhar em detectar
comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e
conduta.

ACompanhiaestásujeitaàLeinº12.846,de1ºdeagostode2013,conformealterada(“LeiAnticorrupção”),
queimpõemresponsabilidadeobjetivaàsempresas,noâmbitocíveleadministrativo,poratosdecorrupção
efraudepraticadosporseusdirigentes,administradores,colaboradoreseterceirosagindoemseunome.
Dentreassançõesaplicadasàquelesconsideradosculpadosestão:multas,perdadebenefíciosilicitamente
obtidos,suspensãodeoperaçõescorporativas,confiscodeativos,perdimentodebens,direitosevalores
ilicitamente obtidos, suspensão ou interdição parcial de atividades, proibição de contratar com o Poder
Públicooureceberbenefíciosouincentivosfiscaisoucreditícios,proibiçãodereceberincentivos,subsídios,
subvenções,doaçõesouempréstimosprovenientesdaAdministraçãoPúblicaporaté5anosedissoluçãoda
pessoa jurídica envolvida na conduta ilícita, sanções estas que, se aplicadas, podem afetar material e
adversamenteosresultadosdaCompanhia.

De acordo com a Lei Anticorrupção, as pessoas jurídicas consideradas culpadas por atos de corrupção
poderão ficar sujeitas a multas no valor de até 20% do faturamento bruto do exercício anterior ao da
instauraçãodoprocessoadministrativo.Casonãosejapossívelestimarofaturamentobruto,amultaserá
estipulada entre R$6.000,00 e R$60.000.000,00. Adicionalmente, podem também ocasionar a suspensão
temporária à obtenção de novos financiamentos para empreendimentos, a perda imediata ao direito de
receberbenefíciosouincentivosfiscaisoucreditíciosconcedidospelopoderpúblicoeodireitodeparticipar
delicitações.

Outrasleisaplicáveisaviolaçõesrelacionadasàpráticadecorrupção,comoaLeiFederalnº8.492,de2de
junhode1992,conformealterada(“LeideImprobidadeAdministrativa”),tambémpreveempenalidadesque
incluemaproibiçãodecelebrarcontratoscomogovernoporumperíododeaté10(dez)anos.

Adicionalmente,diversoscontratosfinanceiroscelebradospelaCompanhiacontêmcláusulasqueexigemo
cumprimentodaLeiAnticorrupção.Dessaforma,odescumprimentodaLeiAnticorrupçãopelaCompanhia,
porsociedadesintegrantesdeseugrupoeconômicoouporseusrepresentantespoderepresentarumevento
deinadimplementonoâmbitodetaiscontratose,consequentemente,provocarovencimentoantecipado
dasdívidas.


380

PÁGINA: 38 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Consequentemente, se a administração da Companhia, funcionários ou terceiros, envolveremͲse em qualquer
investigaçãoouprocessoanticorrupçãooucriminalemconexãocomseusnegócios,osnegóciosdaCompanhia
podemserafetadosadversamentedeformarelevantetantoemrelaçãoaoseuaspectofinanceiro,quantoem
relaçãoàsuareputação.

Adicionalmente, os processos de governança, controles internos, políticas, gestão de riscos e Compliance da
Companhiapodemnãosercapazesde:(i)detectarviolaçõesàLeiAnticorrupçãoououtrasviolaçõesrelacionadas,
comoleisdecombateàlavagemdedinheiroedemaisleisaplicáveiscomrelaçãoàconduçãodoseunegócioperante
entidades governamentais; (ii) detectar ocorrências de condutas indevidas e comportamentos fraudulentos e
desonestosporpartedeseusadministradores,funcionários,pessoasfísicasejurídicascontratadaseoutrosagentes
quepossamrepresentaraCompanhia,(iii)gerenciartodososriscosidentificadosnasuapolíticadegerenciamento
deriscosenovosriscos;e(iv)detectaroutrasocorrênciasdecomportamentosnãocondizentescomprincípioséticos
e morais, que possam resultar na responsabilização da Companhia por tais violações, o que pode resultar em
penalidades, multas ou sanções que podem afetar material e adversamente a reputação, negócios, condições
financeiraseresultadosoperacionaisdaCompanhia,ouacotaçãodemercadodesuasaçõesordináriasdeforma
negativa. A Companhia também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa e
reparação integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por suas sociedades
controladoras,controladas,coligadas,consorciadasou,noâmbitodorespectivocontrato,quenessecasopoderiam
afetar material e adversamente a reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais da
Companhia,ouacotaçãodemercadodeaçõesdesuaemissão.

SeaCompanhianãoforcapazdecontinuamenteincrementaraeficáciadeseuscontrolesinternos,podeincorrer
emerrosnoreportedeseusresultadose/ounãosercapazdeprevenirpráticasinapropriadas,errosoufraudes.

AspolíticaseprocedimentosdaCompanhiaparaidentificar,analisar,quantificar,avaliar,monitoraregerenciar
riscospodemnãosereficazes,sendotalriscopotencializadoporeventualfalhaouincapacidadedeincrementar
seuscontrolesinternos.Osmétodosdegerenciamentoderiscospodemnãopreverexposiçõesfuturasounão
seremsuficientescontrariscosaqueaCompanhiaestásujeita,incluindoriscosdesconhecidose/ounãomapeados
equepoderãosersignificativamentemaioresdoqueaquelesindicadospelasmedidashistóricasqueaCompanhia
utiliza.

OsauditoresindependentesdaCompanhiaavaliaramasuaestruturadecontrolesinternoseelaboraramrelatório
circunstanciado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no qual os auditores
independentesidentificaramtrêsdeficiênciassignificativasdecontrolesinternos,asquaisestãodescritasnoitem
5.3(d)desteFormuláriodeReferência.Jánorelatóriocircunstanciadoelaboradoduranteostrabalhosdeauditoria
atinentesaoperíododetrêsmesesfindoem31demarçode2021,osauditoresindependentesidentificaramduas
deficiências significativas de controles internos, as quais estão descritas no item 5.3(d) deste Formulário de
Referência.Nessesentido,ossistemas,políticaseprocedimentosdecontrolesinternosdaCompanhiapodemnão
sersuficientese/outotalmenteeficazesparadetectarpráticasinapropriadas,errosoufraudes.Duranteocursode
documentação e teste de seus procedimentos de controles internos, a Companhia poderá identificar outras
fraquezas e deficiências em seus controles internos sobre relatórios financeiros. Não há garantias de que a
CompanhiaconseguirásanareventuaisfalhasequeseuspotenciaisesforçosderemediaçãoserãobemͲsucedidos.
ACompanhiapodenãoconseguirconcluirtempestivamentequalquercorreçãonecessária.Asinformaçõesemque
aCompanhiasebaseiaoucomquealimentaoumantémmodeloshistóricoseestatísticospodemserincompletas
ouincorretas,oquepoderágerarumefeitoadversorelevantesobreseusnegócios.Afalhaouaineficácianos
controlesinternos,poderáterumefeitoadversosignificativoparaaCompanhia,bemcomonovalordosvalores
mobiliáriosdesuaemissão.
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ACompanhiaestásujeitaariscosassociadosaonãocumprimentodaLeiGeraldeProteçãodeDadose
podeserafetadaadversamentepelaaplicaçãodemultaseoutrostiposdesanções.

Noanode2018,foisancionadaaLeiGeraldeProteçãodeDados,conformealterada(Leinº13.709/2018–
“LGPD”),queentrouemvigornomêsdeagostode2020.Aaplicabilidadedesuassançõesadministrativas
queestãoprevistasparaentraremvigorem1ºdeagostode2021,nostermosdaLeinº14.010/2020.A
LGPDtransformouaformapelaqualaproteçãodedadospessoaisnoBrasiléreguladaetratadaeestabelece
umnovomarcolegalaserobservadonasoperaçõesdetratamentodedadospessoaiseprevê,entreoutros,
os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais aplicáveis à proteção de dados pessoais, os
requisitosparaobtençãodeconsentimento,asobrigaçõeserequisitosrelativosaincidentesdesegurançae
vazamentoseatransferênciasdedados,bemcomoaautorizaçãoparaacriaçãodaAutoridadeNacionalde
ProteçãodeDados(“ANPD”).

Independentemente da aplicabilidade das sanções administrativas, a Companhia poderá ser
responsabilizadapordanosmateriais,morais,individuaisoucoletivoscausadosporelaeserconsiderada
solidariamente responsável por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados por suas
subsidiárias,devidoaonãocumprimentodasobrigaçõesestabelecidaspelaLGPD.

CasoaCompanhianãoestejaemconformidadecomaLGPD,elaesuassubsidiáriaspoderãoestarsujeitas
àssanções,deformaisoladaoucumulativa,deadvertência,obrigaçãodedivulgaçãodeincidente,bloqueio
temporário e/ou eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da
empresa,grupoouconglomeradonoBrasilnoseuúltimoexercício,excluídosostributos,atéomontante
globaldeR$50.000.000,00(cinquentamilhõesdereais)porinfração,bemcomomultadiária,observadoo
limiteglobalmencionado.Alémdisso,elapodeserresponsabilizadapordanosmateriais,morais,individuais
oucoletivosporelacausadoseserconsideradasolidariamenteresponsávelpordanosmateriais,morais,
individuaisoucoletivoscausadosporelaesuassubsidiárias,devidoaonãocumprimentodasobrigações
estabelecidaspelaLGPD.

Destaforma,falhasnaproteçãodosdadospessoaistratadospelaCompanhia,bemcomoainadequaçãoà
legislaçãoaplicável,podemacarretarmultaselevadas,divulgaçãodoincidenteparaomercado,pagamento
deindenizações,eliminaçãodosdadospessoaisdabase,eatéasuspensãodesuasatividades,oquepoderá
afetarnegativamenteasuareputaçãoeosseusresultadose,consequentemente,ovalordesuasações.

Falhasnaproteçãocontrariscosrelacionadosàsegurançacibernéticapodemcausarperdadereceitae
danos à reputação da Companhia, prejudicando suas operações ou resultando na divulgação não
autorizadadeinformações.

AinfraestruturadeTecnologiadaInformação(“TI”)daCompanhiaestásujeitaafalhasemsuasegurança
cibernética,asquaispodemincluir:

(i) ataquescibernéticos,osquaispodemincluirinvasãodasplataformasedossistemasdetecnologia
dainformação,quetenhamporobjetivoacessar,alterar,furtar,corromperoudestruirsistemase
plataformas utilizadas pela Companhia, redes de computadores e informações armazenadas ou
transmitidasdaCompanhiaoudeparceirosdenegócio;e
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(ii) violação de privacidade e dados pessoais, acesso ou divulgação não autorizados, de dados
confidenciaise/ouparticularesdeclientesporpessoasdedentroouforadaCompanhia.

Os fatores acima podem ser decorrentes de malware (como vírus de computador), ransomware, worm,
phishing,engenhariasocial,exploraçãodefraquezasdoambienteesistemas,contaminação(sejaintencional
ou acidental) das redes e sistemas através dos quais existe a troca de dados, bem como outros tipos de
ataques.

Quaisquer ataques cibernéticos bem sucedidos podem resultar em impactos na imagem e reputação da
organização,naparalisaçãodesistemasouindisponibilidadedeserviços,ocasionandoperdasdenegócios,
contaminação,corrupção ouperda de dadosde clienteseoutrasinformaçõessensíveisarmazenadas, na
violaçãodesegurançadedados,nadivulgaçãonãoautorizadadeinformaçõesou,ainda,naperdadeníveis
significativosdeativoslíquidos(incluindovaloresmonetários).

Tentativasdeataquescibernéticoscontinuamevoluindoemdimensãoesofisticação,eaCompanhiapode
incorrer em custos significativos na tentativa de modificar ou melhorar as medidas de proteção, ou para
investigar ou remediar quaisquer vulnerabilidades ou violação, ou, ainda, para comunicar ataques
cibernéticosaseusclientes.

CasoaCompanhianãosejacapazdeprotegerdemaneiraeficienteosseussistemaseplataformascontra
ataquescibernéticos,issopodeocasionar:violaçõesàprivacidade,dedadospessoaiseconfidencialidadede
clientes;prejuízosdecorrentesdedanosasegurançaderedeeviolaçãodedadosdeclientes;conflitoscom
clientes; danos de imagem e reputação da Companhia; responsabilidade de mídia e custos relacionados;
processosjudiciais,multasregulatórias,sanções,intervenção,reembolsoseoutroscustosdeindenização;
custos decorrentes de gerenciamento de crises para identificação e preservação de dados, consultoria
jurídica,contrataçãodeterceiros,defesasemergenciaiseindenizações;custosnecessáriosàrestauraçãode
ambientes(custosrelativosàutilizaçãodaestruturadebackupdaCompanhiapararestaurarinformaçõesou
sistemas da Companhia); e custos relacionados à indenização decorrentes de ações judiciais, processos
administrativosouarbitrais.

Todosessesfatorespodemterumefeitomaterialadversosobreosnegócios,areputaçãoeosresultados
das operações da Companhia. Além disso, a Companhia poderá não ser capaz de se atualizar na mesma
velocidade, ou, ainda, ter que destinar uma quantidade de recursos financeiros acima do que tinha
originalmenteprevisto(casootenhafeito)paracombatertaisataques.Adicionalmente,devidoàpandemia
daCOVIDͲ19,aspráticasdetrabalhoremotopeloscolaboradoresdaCompanhiaaumentaram,oquepode
tornar as nossas plataformas e sistemas de tecnologia de informação mais suscetíveis aos problemas de
segurançacibernéticaacimacitados.

Além disso, a Companhia administra, retém e mantém parcerias com terceiros para o arquivamento,
processamento, manutenção e disponibilização, através da internet, de dados eletrônicos que contém
informaçõespessoaisconfidenciaisdeclientesnocursoregulardesuasoperações,asquaispodemserobjeto
deacessoedivulgaçõesnãoautorizados.
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Qualquerusoindevidoounãoautorizadodeinformaçõesdeclientes,ouqualquerpercepçãopúblicadeque
aCompanhiadivulgouinformaçõesdeclientessemsuaautorizaçãoprévia,poderásujeitaraCompanhiaa
açõesjudiciaisesançõesadministrativas,quepodemafetardeformaprejudicialesubstancialsuareputação
esituaçãofinanceira.

OsinteressesdosadministradoreseexecutivosdaCompanhiapodemficarexcessivamentevinculadosà
cotaçãodeaçõesdesuaemissão,umavezqueparticipamdeumplanodeopçãodecompradeações.

OsadministradoreseexecutivosdaCompanhiasãoparticipantesdeplanodeopçãodecompradeações,
cujopotencialganhoparaseusparticipantesestávinculadoaomaiorvalordemercadodasaçõesdeemissão
daCompanhia.

Ofatodeosadministradoreseexecutivosparticiparemdeplanodeopçãodecomprasdeaçõespodelevar
aadministraçãodaCompanhiaadirigirosnegóciosdaCompanhiaeosexecutivosaconduzirsuasatividades
commaiorfoconageraçãoderesultadosnocurtoprazo,porexemplo,oquepoderánãocoincidircomos
interessesdosnossosdemaisacionistasquetenhamumavisãodeinvestimentodelongoprazo.Paramais
informações sobre o nosso plano de opção de compra de ações ver o item 13.4 deste Formulário de
Referência.

Os negócios da Companhia dependem, em grande medida, da reputação de sua marca junto aos seus
clientesefornecedores.

AreputaçãodaCompanhiaassociadaàsuamarcaARMACéfundamentalparaaatraçãoemanutençãode
fornecedores e clientes. Quaisquer incidentes que reduzam a confiança de seus clientes ou dos seus
fornecedores com relação à estratégia da Companhia e à prestação de seus serviços com qualidade
diferenciadapodemreduzirdeformasignificativaoseuvalor.Seosclientesoufornecedoresperceberemou
experimentaremumareduçãonaqualidadedoserviçodaCompanhiaoudequalquerformaacreditaremque
a Companhia não proporciona uma experiência consistentemente positiva, os resultados da Companhia
podemserafetadosdeformaadversa.AmanutençãodareputaçãodaCompanhiadependediretamentede
sua capacidade de oferecer serviços de alta qualidade. Em razão disso, caso a Companhia tenha sua
capacidadedeoferecerserviçosdequalidadeafetadae/ounãosejacapazdemanterareputaçãodesua
marcaperanteaseusclientesefornecedores,osseusnegóciose,consequentemente,ovalordemercado
desuasações,poderãoseradversamenteafetados.

ACompanhiapodenãosercapazdeadaptarseusnegóciosaosavançostecnológicosobservadosemseu
setordeatuaçãoesuacapacidadedemantereexpandirseusmercadospodeseradversamenteafetada.

Os avanços e desenvolvimentos tecnológicos nas máquinas, equipamentos e sistemas utilizados pela
Companhia estão em constante evolução, e, como resultado, fabricantes e distribuidores continuam a
oferecer novos produtos para prestadores de serviços como a Companhia. Para proporcionar aos seus
clientes os melhores serviços e competir efetivamente, a Companhia deve avaliar continuamente as
necessidadesdetecnologiaeequipamentos.CasoaCompanhianãosemantenhaatualizadacomosavanços
tecnológicos do setor em que atua, os seus clientes podem rescindir os contratos celebrados com a
Companhiaounãoosrenovar,oquepodeafetaradversamenteosresultadosdasoperaçõesdaCompanhia,
suareputaçãoeseusnegócios.
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OsucessodaCompanhiadependesignificativamentedaassociaçãodesuamarcacomaqualidadenalocação
decaminhões,máquinaseequipamentos.Paramanteroníveldecompetitividade,énecessárioqueafrota
deequipamentosdaCompanhiaatendaàsnecessidadesdosseusclientes.

Adicionalmente,aCompanhiapodeterdedespenderrecursosconsideráveisparaadquirirequipamentosde
última geração para manter seu nível de competitividade, além de incorrer em despesas adicionais
decorrentes da variação cambial para equipamentos importados cujo valor é denominado em moeda
estrangeira.AumentosdecustospodemafetarnegativamenteosnegóciosdaCompanhiaeseusresultados
operacionais, pois é possível que não se consiga repassar esses aumentos de custos para os clientes e,
portanto,resultandoemumimpactoadversonosresultadosfinanceiroseoperacionaisdaCompanhia.

SeaCompanhianãoconseguirmantersuacultura,qualidadeesuamarcanoprocessodeexpansão,suas
operaçõespoderãoseradversamenteafetadas.

NamedidaemqueaCompanhiaexpandeseusnegócios,podeserincapazdeidentificar,contrataremanter
trabalhando na Companhia um número suficiente de profissionais qualificados e alinhados à sua cultura
corporativa.Talfalhapoderiaresultaremumapioraemseuatendimentoaoclienteeconsequentemente
em um enfraquecimento da marca. O insucesso em manter tal cultura, qualidade e marca pode afetar
adversamenteosnegócios,imagemeresultadosoperacionaisdaCompanhia.

OsresultadosdaCompanhiapoderãoserafetadosporerrosnadefiniçãodepreçosdelocaçãodesuafrota,
emdecorrênciadefalhasnocálculodadesvalorizaçãoestimadadesuafrotafaceàsuadesvalorização
efetivanofuturo.

Ospreçosdosegmentodelocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentosincluiumaestimativadovalor
futuro das vendas e, consequentemente, de sua depreciação efetiva (ou seja, custo de aquisição dos
caminhões,máquinaseequipamentosmenosopreçodevendadareceitaadicionalobtidadavendamenos
despesas com vendas). Superestimar o valor de venda futuro dos caminhões, máquinas e equipamentos
resultará em custos de depreciação supervalorizados, que por sua vez poderão aumentar as tarifas de
aluguel,impactandoacompetitividadedaCompanhianosegmentodemercadodelocaçãodecaminhões,
máquinaseequipamentos.Poroutrolado,subestimarovalordevendafuturodoscaminhões,máquinase
equipamentosresultaráemcustosdedepreciaçãomenoresecustosdevendadeveículosmaiores,podendo
causarumareduçãonamargemoperacionaldaCompanhia.Emqualquerumdoscasos,onegócio,situação
financeira e resultados operacionais da Companhia poderão ser afetados adversamente por estimativas
imprecisasdadepreciaçãoefetiva.

ACompanhiaestásujeitaaoriscoderescisãoounãorenovaçãodecontratosdelocaçãodecaminhões,
máquinas e equipamentos com seus principais clientes ou a não celebração de novos contratos de
caminhões,máquinaseequipamentos.


Aatividadedelocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentosjuntoaclientesrepresentaumaimportante
atividaderealizadapelaCompanhia.Oinsucessonaimplementaçãodesuaestratégiaoucasoseusatuais
clientesrescindamounãorenovemoscontratosdelocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentoscom
a Companhia ou caso a Companhia não seja capaz de obter novos contratos de locação de caminhões,
máquinas e equipamentos, pode gerar uma redução significativa da sua receita, afetando seus negócios,
condiçãofinanceiraeresultadosoperacionais.
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b)
Riscosrelacionadosaseucontrolador,diretoouindireto,ougrupodecontrole

OsinteressesdosacionistascontroladoresdaCompanhiapodementraremconflitocomosinteressesde
outrosdetentoresdesuasaçõesordinárias.

Os acionistas controladores têm poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros do
Conselho de Administração e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija aprovação de
acionistas,inclusivenasoperaçõescompartesrelacionadas,reorganizaçõessocietárias,alienaçõeseàépoca
do pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo
obrigatórioimpostaspelaLeidasSociedadesporAções.

DeacordocomaLeidasSociedadesporAções,osacionistascontroladorestêmopoderdeelegeramaioria
dosmembrosdoConselhodeAdministração,exercerocontrolegeralsobreaadministração,determinar
suaspolíticas,venderoudealgumaformatransferiraçõesquerepresentemoseucontroleporeledetidase
determinar o resultado de qualquer deliberação de seus acionistas, inclusive operações com partes
relacionadas,reorganizaçõessocietárias,vendadetodosousubstancialmentetodososativos,assimcomo
determinar a distribuição e pagamento de quaisquer dividendos futuros. Os acionistas controladores
poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos ou operações
similares que podem entrar em conflito com os interesses dos demais acionistas da Companhia.
Adicionalmente,qualquermudançanocontrolepodeafetarmaterialmenteaadministração,osnegócios,os
resultadosoperacionaiseacondiçãofinanceiradaCompanhia.

Os mecanismos, processos e procedimentos da Companhia para avaliação de transações com partes
relacionadaspodemsemostrarineficazesouinsuficientesparaassegurarquesituaçõesdepotencialconflito
deinteresseserãoexecutadasemestritaobservânciaatodasasregraseboaspráticasdegovernança(por
exemploasrecomendaçõesconstantesdoCódigoBrasileirodeGovernançaCorporativa),incluindo,massem
se limitar, a observância do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado. As situações de conflito de interesses com partes relacionadas podem causar
impactonegativoparaosnegóciosdaCompanhia,oquepoderáviracausarumimpactoadversoemseus
negócios,reputação,situaçãofinanceiraeresultadosoperacionais,bemcomoaseusacionistas.

NãosepodeassegurarqueosinteressesdosacionistascontroladoresdaCompanhiaestejamalinhadoscom
osinteressesdosdemaisinvestidoresnasdeliberações.

ParamaisinformaçõesacercadosacionistascontroladoresdaCompanhia,vejaoitem15desteFormulário
deReferência.

A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações com partes
relacionadas, o que pode ter um impacto adverso nos negócios, resultados operacionais, situação
financeiraevaloresmobiliáriosdaCompanhia.

ACompanhiapossuie,podevirapossuir,nofuturo,receitas,custosedespesasdecorrentesdetransações
compartesrelacionadas,taiscomo,porexemplo,oscontratosdelocaçãodesuasoficinas,celebradoscom
umdeseusacionistas,oquerepresentaumpotencialconflitodeinteressequepodeafetardeformaadversa
erelevanteaCompanhia.
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Osmecanismos,processoseprocedimentosdaCompanhiaparaavaliaçãodetransaçõescompartesrelacionadas
podemsemostrarineficazesouinsuficientesparaassegurarquesituaçõesdepotencialconflitodeinteresseserão
executadas em estrita observância a todas as regras e boas práticas de governança (por exemplo as
recomendaçõesconstantesdoCódigoBrasileirodeGovernançaCorporativa),incluindo,massemselimitar,a
observância do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado.Assituaçõesdeconflitodeinteressescompartesrelacionadas,podemcausarimpactonegativopara
osnegóciosdaCompanhia,oquepoderáviracausarumimpactoadversoemseusnegócios,reputação,situação
financeiraeresultadosoperacionais,bemcomoaseusacionistas.

APolíticadeTransaçãocomPartesRelacionadasfoiaprovadapeloConselhodeAdministraçãoem02dejulhode
2021eportanto,inexistiamprocedimentosoupolíticasformaisadotadospelaCompanhiaquandodacelebração
das transações entre partes relacionadas descritas no item 16.2 deste Formulário de Referência, o que
potencializaoriscodetaistransaçõesnãoteremobservadoocaráterestritamentecomutativodascondições
pactuadasouopagamentocompensatórioadequado.

Parainformaçõesadicionaisarespeitodetransaçõesentrepartesrelacionadas,videitem16.2desteFormulário
deReferência.

c)
Riscosrelacionadosaseusacionistas

ACompanhianãoapresentariscosespecíficosrelacionadosaseusacionistas.

d)
Riscosrelacionadosasuascontroladasecoligadas

NadatadesteFormuláriodeReferênciaaCompanhianãopossuisociedadescontroladase/oucoligadas.Caso
venham a existir sociedades controladas e/ou coligadas, a Companhia acredita que os riscos relacionados
atinentesaelasserãosubstancialmenteosmesmosrelacionadosàsatividadesdaCompanhia.

e)
Riscosrelacionadosaseusfornecedores

Os resultados da Companhia poderão ser afetados caso esta não consiga manter suas atuais condições
comerciaisfavoráveisdedescontosnaaquisiçãodecaminhões,máquinaseequipamentosnovosjuntoaos
fornecedores.

Os investimentos feitos pela Companhia em expansão e renovação da frota de caminhões, máquinas e
equipamentos,podemserafetadoscasoaCompanhianãoconsigamantersuasatuaiscondiçõescomerciaisjunto
aosfornecedoresparaaquisiçãodosreferidosativos,oquepodeserprovocado,porexemplo,peladiminuição
dovolumedecompraspelaCompanhia,peloaumentonademandaportaisativosnomercado,porumaalteração
napolíticadevendapraticadapelosfabricantes,poroutrasalteraçõesmacroeconômicas,desvalorizaçãodoReal
(BRL)frenteaoDólar(USD),dentreoutrosfatores.Nessecaso,aCompanhiapodenãomaisusufruir,ounão
usufruirnamesmamedida,detaiscondições.

ComoospreçosqueaCompanhiacobradeseusclienteslevamemconsideraçãoocustodeaquisiçãodeativos
novos para a prestação de seus serviços, tais preços poderão ser aumentados, diminuindo, assim, a
competitividadedaCompanhia,ouestapoderáterquereduzirsuasmargensparamanterospreçospraticados,
impactando negativamente a rentabilidade de seus contratos. Consequentemente, os negócios, condição
financeiraeresultadosoperacionaisdaCompanhiapodemseradversamenteimpactadosnasreferidashipóteses.
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ACompanhiapoderá enfrentar dificuldades para importar equipamentos produzidos no exterior junto a
fornecedores de outros países, seja por questões de comércio exterior, disponibilidade e desembaraço
alfandegário,oquepodeafetáͲlaadversamente.

AsatividadesdaCompanhiadependemdeseubomrelacionamentocomseusfornecedores.

O sucesso das atividades da Companhia relacionadas à aquisição e venda de ativos depende, em grande
medida,dacondiçãofinanceira,dareputação,domarketing,daestratégiagerenciale,principalmente,do
relacionamentocomercialdaCompanhiacomtaisfornecedoresedacapacidadedeseusfornecedoresde
projetarem,produziremedistribuíremativosdesejadospelopúblico.AsatividadesdaCompanhiadependem
de seu relacionamento com as montadoras de caminhões, máquinas e equipamentos e fornecedores de
peças para celebrar contratos de concessão, sem os quais a Companhia não pode revender ou prestar
serviçosdemanutenção.

Ainda,osfornecedoresdaCompanhiaexercemgrandeinfluênciasobrepartedesuasatividades,podendo
restringiraliberdadedaCompanhiadeassociarsuasatividadeseprodutosàssuasimagensemarcas,oque
podeacarretaremcustossubstanciais.CasoosfornecedoresdaCompanhiadeixemdevenderseusprodutos
paraaCompanhia,osresultadosoperacionaisefinanceirosdaCompanhiapodemserprejudicados.

Caso a Companhia tenha desentendimentos comerciais com seus fornecedores e/ou caso os ativos
produzidos por seus fornecedores não tenham aceitação pelo público, os resultados operacionais e
financeirosdaCompanhiapodemserafetadosdeformaadversa.

Háumaconcentraçãodemontadorasdecaminhõescomcapacidadeinstaladalimitadaedefabricantes
dedeterminadostiposdemáquinaseequipamentosnoBrasil.

OprincipalgrupodefornecedoresdaCompanhiaécompostopormontadorascomfábricaslocalizadasno
Brasil,dasquaisaCompanhiaadquirecaminhões,máquinaseequipamentosparalocação.Adicionalmente,
grandepartedasmáquinaseequipamentospesadosquecompõemafrotadaCompanhiasãoproduzidosou
ofertados por poucos fornecedores, limitando a sua capacidade de aquisição de tais máquinas e
equipamentosdeterceiroscasotaisfornecedoresdecidamalterarascondiçõesdecompradeformaadversa.
Casotaisfornecedoresdecidamalterarascondiçõesdecompra deformaadversa,porquaisquerrazões,
incluindoeconômicasouaindaemdecorrênciadetransferênciadelocalidadeoualteraçõesnacapacidade
deproduçãodesuasfábricas,deformaadversa,aCompanhiapoderáserafetadanegativamentenamedida
em que sua capacidade de expandir sua frota operacional será prejudicada e, consequentemente, seus
negócios,situaçãofinanceira,resultadosoperacionaiseperspectivasserãodiretamenteafetados.

Aumentos significativos nos custos dos insumos necessários às atividades da Companhia podem afetar
adversamenteseusresultadosoperacionais.

ACompanhiaestásujeitaaaumentos,porpartedeseusfornecedoreseprestadoresdeserviços,noscustos
dos insumos e serviços necessários às suas atividades, tais como, peças de reposição ou mão de obra. A
Companhianãopodepreverquandoospreçosdestesinsumoseserviçossofrerãoaumentosoureajustes,
inclusive aqueles provocados por aumento de demanda ou das políticas de venda praticadas pelos
fabricantes, além de fatores externos como inflação e aumento da alíquota de tributos incidentes ou do
preçodedeterminadascommoditiesnomercadointernacional.Casohajaumaumentonademandaouuma
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mudança desfavorável na política de venda, a Companhia poderá enfrentar aumento de custos e
consequentediminuiçãodesuasmargens.ComoospreçoscobradospelaCompanhiadeseusclientesnas
atividadesdelocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentoslevamemconsideraçãoocustodeaquisição
dosseusinsumos,principalmentenoscasosemqueháacontrataçãodoserviçodemanutenção,casonão
seja possível à Companhia repassar os aumentos dos custos aos clientes, seus negócios, sua condição
financeiraeresultadospodemserimpactadosmaterialeadversamente.

UmaparalisaçãoougrevesignificativadaforçadetrabalhodaCompanhiapodeafetarassuasoperações.

AsoperaçõesdaCompanhiapodemserafetadasemcasodeparalisaçõessignificativas,grevesouredução
de carga horária dos seus prestadores de serviços, bem como em caso de aumento salarial, inclusive de
terceirizados,casoaCompanhianãosejacapazderepassartalaumentoaseusclientes.Qualquerparalisação
significativa, redução de carga horária, aumento de salário não repassado aos clientes, ou outra questão
envolvendocaminhoneirosoucarreteirospoderáafetaradversamenteosnegócioseresultadosoperacionais
daCompanhia.Adicionalmente,comopartedasatividadesdaCompanhiaéterceirizada,adescontinuidade
daprestaçãodeserviçospordiversasempresaspoderáafetaraqualidadeecontinuidadedeseusnegócios.
Casoqualquerdessashipótesesocorra,osresultadosdaCompanhiapoderãoserimpactadosadversamente.

GreveseoutrasparalisaçõesouinterrupçõesdetrabalhoemqualquerumadasinstalaçõesdaCompanhia,
oumovimentostrabalhistasrelacionadosaqualquerumdeseusfornecedoresterceirizados,podemterum
efeitoadversorelevantesobreasoperaçõeseosnegóciosdaCompanhia.

A dependência da Companhia em relação a fornecedores e distribuidores de caminhões, máquinas e
equipamentospodeaumentarasuaexposiçãoariscos.

ACompanhiadependedeterceirosfornecedoresedistribuidorasdecaminhões,máquinaseequipamentos
paraoregulardesempenhodesuasatividades.Taisfornecedorespodemserafetadosporfatoresexternos,
ouagiretomarcertasmedidasquepodemprejudicarseusnegóciosereputação.ACompanhianãopode
garantirquealgunsdeseusfornecedoresnãovenhamaapresentarirregularidadesemsuasoperaçõespor
descumprimentodelegislaçõestributária,trabalhista,socioambientaleanticorrupção.Épossívelquetais
fornecedoresseutilizemdaquarteirizaçãodacadeiaprodutiva,oumesmoquevenhamaseutilizardessas
irregularidadesparateremumcustomaisbaixodeseusprodutos.Casoamaterializaçãodesteriscoocorra,
aCompanhiapoderáterprejuízoscomsuaimageme,emconsequência,perdadeatratividadeperanteseus
usuários,comimpactodiretonareduçãodesuareceitadeserviçoshospitalareseresultadooperacional,
afetadotambémporsanções,taiscomoaaplicaçãodemultas.

ACompanhiaestásujeitaaindaaaumentosdepreçosefalhasporpartedetaisfornecedoreseprestadores
de serviços, como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos danificados. Os fornecedores e
prestadores de serviços terceirizados são suscetíveis a dificuldades financeiras e operacionais, que são
potencializadosemcasodecriseeconômica,inclusiveemrazãodapandemiadaCOVIDͲ19.Algunsfatores
macroeconômicos,incluindodecorrentesdapandemiadaCOVIDͲ19,podemfazercomqueosfornecedores
e/ouprestadoresdeserviçosdaCompanhaaumentemseuspreçosparacompensarcustos,comopreços
mais altos de commodities ou aumento da inflação. Em qualquer caso, um aumento nos custos de
contratação de fornecedores e prestadores de serviços terceirizados da Companhia pode refletir
negativamentenosnegóciosecausarumefeitoadversorelevantesobreaCompanhia.
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Além disso, caso os fornecedores da Companhia falhem em fornecer caminhões, máquinas e equipamentos,
inclusivecasonãoconsigamfazêͲloemtempohábil,emrazãodeproblemasimprevisíveisdedemanda,produção,
distribuiçãooudificuldadesfinanceiras,casodescumpramoutrasobrigaçõescontratuaisouasnormasdeconduta
daCompanhiae/oudecidamterminarsuarelaçãocomaCompanhia,estapodeterdificuldadesemencontrarum
fornecedorsubstitutoadequadoaosseuspadrõesenecessidades.Comoresultado,aCompanhiapodeenfrentar
escassezdeestoque,oquepoderáafetarnegativamentesuasoperações.

ACompanhiapodefigurarcomoresponsávelsolidáriapelosdanosambientaiscausadosporseusfornecedores
ouclientes.

Naesferacivil,osdanosambientaisimplicamresponsabilidadeobjetivaesolidária.Istosignificaqueaobrigação
derepararadegradaçãocausadapoderáafetaratodosaquelesque,diretaouindiretamente,contribuírampara
aocorrênciadodanoambiental(inclusive,osclientesdaCompanhia),independentementedacomprovaçãode
culpa dos agentes, o que poderá afetar adversamente os resultados e atividades da Companhia. Caso a
Companhiasejaresponsabilizadae,então,obrigadaarepararesseseventuaisdanose/ouautuadapelosórgãos
ambientais(aplicandopenalidadedemulta,dentreoutras),seusresultados,atividadesereputaçãopoderãoser
adversamenteafetados.

Adicionalmente,aresponsabilizaçãopelaCompanhiapordanosambientaispodegerarovencimentoantecipado
desuasdívidas,bemcomoarescisãodoscontratosporpartedenossosclientes,oquepoderãocausarumefeito
adversonasoperações,resultadosoperacionaisereputaçãodaCompanhia.

Eventuais atrasos motivados, por exemplo, por greves nas alfândegas, portos, aeroportos, rodovias, na
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou Polícia Federal podem afetar adversamente as operações da
Companhia.

Tendo em vista que uma parcela das máquina, equipamentos e insumos que a Companhia utiliza em suas
operaçõeséproduzidaoufabricadanoexterioreimportadaporseusfornecedorespararevendanomercado
nacionalatéaentregaàCompanhia,eventuaisatrasoscausadospor,porexemplo,grevesnasalfândegas,portos,
aeroportos,rodovias,SecretariadaReceitaFederaldoBrasilounaPolíciaFederalpodemafetaradisponibilidade
dessesinsumosemestoque.Afaltadetaismáquinas,equipamentoseinsumospodeafetarnegativamenteede
formaadversaasoperaçõesdaCompanhia,afetandoasuareputaçãojuntoaseusclientes,eassim,osresultados
operacionaisdaCompanhia.

f)
Riscosrelacionadosaseusclientes

ACompanhiaestásujeitaaoriscodenãorenovaçãodecontratoscomseusclientes,bemcomoderescisão
antecipadadoscontratosexistentes.

O plano de negócios e estratégia da Companhia é baseado em contratos com clientes e a ampliação e
diversificaçãodestacarteiraéumelementoimportantenaestratégiadenegóciosdaCompanhia.Dessaforma,a
Companhia depende da manutenção e renovação de contratos com seus clientes de locação de caminhões,
máquinas e equipamentos após seus respectivos vencimentos, bem como da captação de novos clientes, de
formaamanterastaxasdeocupaçãodenossosequipamentos.Assim,areduçãodonívelderenovaçõespor
qualquer motivo, inclusive por crise econômica do setor, dificuldades financeiras do cliente, ou ainda outras
circunstâncias alheias ao controle da Companhia, poderá resultar em uma redução de sua receita e afetar
negativamentesuaestratégiadecrescimento.
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ACompanhianãopodegarantirqueserábemͲsucedidanarenovaçãodetodosoupartesignificativadoscontratos
celebradoscomseusclientes,emtermosrazoáveis,bemcomonãopodegarantirqueestesnãomigrarãopara
outros concorrentes do mercado, ou que seus clientes não irão rescindir antecipadamente os contratos
existentes, o que poderá impactar a receita futura da Companhia. A rescisão ou a não renovação de parte
significativadoscontratoscelebradoscomseusclientespoderáresultarnareduçãodareceitadaCompanhiae
impactaradversamenteseusnegócios,condiçãofinanceiraeseusresultados.

Porserumaprestadoradeserviços,osresultadosdaCompanhiadependemdasuabasedeclientesedovolume
denegóciosporelesgerados.

Porserumaprestadoradeserviços,osresultadosdaCompanhiadependemdoscontratoscelebradoscomseus
clientes,entreoutrosfatoresrelacionadosàsuabasedeclientes,incluindoamanutençãoderelacionamento
comercial,bemcomooatendimentoàsdemandasdosclientes,aobtençãodasatisfaçãodelescomosserviçose
aausênciadeefeitosmateriaisadversosparaosnegóciosdetaisclientes.Umareduçãonovolumedenegócios
dosprincipaisclientesdaCompanhiaouafalhanacaptaçãodenovosclientes,poderesultaremumareduçãoem
suasmargensoperacionaisdevidoàreduçãodeescalaeàconsequentereduçãonadiluiçãodeseuscustosfixos.
Dessa forma, se os clientes da Companhia sofrerem efeitos econômicos materiais adversos, os resultados
financeirosdaCompanhiapoderãoserafetadosdemaneiraadversa.

Adicionalmente,se(i)oscontratoscomosclientesforemrescindidos,voluntariamenteouemdecorrênciade
decisõesjudiciais,ounãorenovados;(ii)eventuaismultascontratuaisprevistasparaoscasosderescisãonão
foremhonradasousuficientesparacobrirasperdasdecorrentesdetalrescisão;(iii)seademandapelosserviços
da Companhia sofrer redução; (iv) seus clientes sofrerem efeitos econômicos adversos; ou (v) o índice de
inadimplênciadeseusclientesaumentardeformasignificativa,acondiçãofinanceiraeresultadosdaCompanhia
poderão ser adversamente afetados, principalmente quando considerado o grande número de ativos
imobilizadosqueaCompanhiapossui.

g)
RiscosrelacionadosaossetoresdaeconomianosquaisaCompanhiaatue

Osegmentodelocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentosnoBrasiléaltamentecompetitivo,oquepode
impactarmaterialeadversamenteosnegóciosdaCompanhia.

Osegmentodelocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentoséumaatividadeincipientenoBrasil,sendo
amplamentesegmentadoepulverizado.Suaatratividadepoderáresultarnoaumentodaconcorrêncianofuturo
próximo, tanto em termos de preços como em termos de atendimento. Qualquer alteração no ambiente
competitivo,incluindoaexploraçãodeatividadesdelocaçãodemáquinaspesadaspelosrevendedores(dealers),
podeimplicaremumaquedadedemandanossegmentosdenegóciosnosquaisaCompanhiaopera,quedade
preçosdelocação,umaumentonoscustosdecaptação,retençãodeseusclienteseastaxasdeocupaçãode
nossosequipamentos,afetandoadversamenteseucrescimentoerentabilidade.

Adicionalmente, fatores políticos e econômicos nacionais ou internacionais que influenciem as condições
concorrenciaisdosetorpodemimpactarosresultadoseasoperaçõesdaCompanhia,taiscomoalteraçõesda
cargatributária,principalmentepormeiodamajoraçãodasalíquotasdeimpostossobreprodutosindustrializados
edacriaçãodetributostemporários,alteraçõesdastaxasdejuros,flutuaçõesdataxadecâmbio,concessãode
benefíciosaimportadores,diminuiçãodebarreirasalfandegáriasparaprodutosprovenientesdedeterminados
países,modificaçãolegislativas,entreoutros.
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Nessesentido,emumcenárioondeaCompanhiapasseaenfrentarmaiorconcorrência,sejacomempresas
nacionaisouestrangeiras(sendoquepartedelascontacomsignificativosrecursosfinanceirosprópriosede
terceiros,podendosuportarestratégiasdeexpansãodesuaparticipaçãodemercadoatravésdepolíticas
comerciaismaisagressivas)edediferentesportes,bemcomodosprópriosrevendedores(dealers),nãoé
possível garantir que a Companhia será capaz de manter ou aumentar sua participação de mercado no
segmentoemqueatuadeacordocomasuaestratégiaatualenaformapretendida.

TendoemvistaqueumaparceladasreceitasdaCompanhiaestáconcentradanossetoresdeagronegócio
e infraestrutura, condições adversas que afetem esses setores podem impactar negativamente suas
operações.

Em31demarçode2021,umaparcelasignificativadareceitabrutadaCompanhiaeradecorrentedeseus
serviçosprestadosparaosetordoagronegócio.Aindústriadoagronegócioestásujeitaadiversosfatores
internos e externos que influenciam materialmente seu desempenho, tais como safras, condições
meteorológicasepreçosdemercadorianomercadodecommodities.Assim,oscilaçõesadversasnestesetor
daeconomiaqueafetemnegativamenteosclientesdaCompanhiapodemimpactardemaneiraadversaseus
negócioseresultadosoperacionais.

Caso o governo crie uma linha de crédito com taxa de juros subsidiadas para aquisição de caminhões,
máquinaseequipamentos,aCompanhiapodeterdificuldadesemexpandirseusnegócios.

CasooGovernovenhaacriarlinhasdecréditoparaaaquisiçãodecaminhões,máquinaseequipamentos
comaconcessãodetaxasdejurossubsidiadas,talmedidapoderáfacilitaroacessoàcompradosreferidos
ativos por seus concorrentes, clientes e mercado em geral. Diante dessa situação, a Companhia poderá
enfrentar dificuldades em expandir seus negócios, dada a vantagem econômica que seus concorrentes e
clientespoderiamterparaaaquisiçãodosativos,emdetrimentoàopçãodelocaçãodafrota,oquepoderia
impactardemaneiraadversaocrescimentoefechamentodenovoscontratospelaCompanhia.

Afaltadeconservaçãodasrodoviasbrasileiraspodeafetaradversamentenossosnegócios.

Nosso modelo de negócios é substancialmente fundamentado no transporte rodoviário. A falta de
conservação de parte significativa das rodovias brasileiras aumenta a probabilidade de ocorrência de
acidenteseavarias,bemcomooscustoscommanutençãodafrotaprópriaedafrotadeterceirizados.Se
tais ocorrências se mantiverem ou se tornarem mais frequentes e os investimentos necessários em
infraestruturanãoforemrealizadospeloGovernoFederaloupelasconcessionáriasderodovias,conformeo
caso,poderemossofrerumaumentodenossoscustosoperacionais,oquepoderáafetaradversamenteos
resultadosoperacionaisefinanceirosdaCompanhia.

Adeterioraçãodascondiçõeseconômicasedemercadoemoutrospaíses,principalmentenosemergentes
ounosEstadosUnidos,podeafetarnegativamenteaeconomiabrasileiraeosnegóciosdaCompanhia.

OcrescimentodaCompanhiaestádiretamenteatreladoàexpansãodomercadointernobrasileiro,estando
os seus negócios bastante integrados às operações de seus clientes, distribuídos em diversos setores
econômicos.Areduçãodoritmodecrescimentoeconômicodopaís,comretraçãodademandanoatacado
e varejo, a redução de investimentos em bens de capital e infraestrutura, além do acirramento da
concorrêncianosetor,podemafetardiretamenteoresultadooperacionalefinanceirodaCompanhia.
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Alémdisso,omercadodetítulosevaloresmobiliáriosemitidosporcompanhiasbrasileiraséinfluenciado,
emváriosgraus,pelaeconomiaglobalecondiçõesdomercado,eespecialmentepelospaísesdaAmérica
Latinaeoutrosmercadosemergentes.Areaçãodosinvestidoresaoníveldedesenvolvimentoeconômico
emoutrospaísespodeterumimpactodesfavorávelnovalordemercadodostítulosevaloresmobiliáriosde
companhiasbrasileiras.Crisesemoutrospaísesemergentesoupolíticaseconômicasdeoutrospaíses,dos
Estados Unidos da América em particular, podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores
mobiliáriosdecompanhiasbrasileirasepelosemitidospelaCompanhia,oquepoderiaadversamenteafetar
o preço de mercado das Ações da Companhia, além de comprometer adversamente a capacidade de
financiamento da Companhia. No passado, o desenvolvimento adverso das condições econômicas nos
mercadosemergentesresultouemsignificanteretiradaderecursosdopaíseumaquedanomontantede
capitalestrangeiroinvestidonoBrasil.AcrisefinanceirainiciadanosEstadosUnidosnoterceirotrimestrede
2008criouumarecessãoglobal.Mudançasnospreçosdeaçõesordináriasdecompanhiasabertas,ausência
dedisponibilidadedecrédito,reduçõesnosgastos,desaceleraçãodaeconomiaglobal,instabilidadedetaxa
de câmbio e pressão inflacionária podem adversamente afetar, direta ou indiretamente, a economia e o
mercadodecapitaisbrasileiros.Adicionalmente,aeconomiabrasileiraéafetadaporcondiçõesdemercado
e econômicas internacionais em geral, especialmente as condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preçosdasaçõesnaB3, porexemplo,sãotradicionalmentesensíveisaflutuaçõesnas taxasdejurosdos
EstadosUnidoseaocomportamentodasprincipaisbolsasnorteͲamericanas.Qualqueraumentonastaxas
dejurosemoutrospaíses,especialmenteosEstadosUnidos,poderáreduziraliquidezglobaleointeresse
doinvestidornomercadodecapitaisbrasileiro,afetandonegativamenteopreçodasaçõesdeemissãoda
Companhia.

h)
RiscosrelacionadosàregulaçãodossetoresemqueaCompanhiaatue

Alterações da legislação tributária brasileira poderão aumentar a carga tributária da Companhia, e
consequentemente,impactaradversamenteosseusresultadosoperacionais.

O Governo Federal regularmente implementa mudanças nas leis tributárias que, eventualmente, podem
aumentaracargatributáriadaCompanhia,deseusfornecedoresouclientes.Essasmudançasincluemajustes
na alíquota aplicável e, imposição de tributos temporários, cujos recursos são alocados a determinadas
finalidadespeloGovernoFederal.Osefeitosdessasmudançasequaisqueroutrasalteraçõesqueresultem
napromulgaçãodereformastributáriasadicionais,taiscomoasquebuscamacriaçãodeumúniconovo
Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (“IBS”) que incidiria sobre o consumo ou da Contribuição
Social sobre Operações com Bens e Serviços (“CBS”), ou na maneira como as leis tributárias atuais são
aplicadasnãopodemserquantificadosenãohágarantiasdequeessasreformasoumudançasnãotenham
umefeitoadversosobreosnegóciosdaCompanhia.

Além disso, a Companhia pode estar sujeita a fiscalizações da Receita Federal de tempos em tempos.
Inclusive, as autoridades fiscais brasileiras intensificaram, recentemente, o número de fiscalizações, e
costumam analisar questões envolvendo planejamento tributário, dentre outros. Como resultado de tais
fiscalizações,emrazãodecontrovérsiasacercadainterpretaçãodasleistributárias,asposiçõesfiscaisda
Companhiapodemserquestionadaspelasautoridadesfiscais.
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Emrazãodomencionadoacima,aCompanhianãopodegarantirquenãohaveráaumentodacargatributária,
queosprovisionamentosparataisprocessosserãocorretos,quenãohaveráidentificaçãodeexposiçãofiscal
adicional,equenãoseránecessáriaconstituiçãodereservasfiscaisadicionaisparaqualquerexposiçãofiscal
e que não estará sujeita a processos relacionados a assuntos fiscais, incluindo perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”). Qualquer desses eventos pode afetar adversamente os seus
negócios,osseusresultadosoperacionaiseasuacondiçãofinanceira.

A pandemia da COVIDͲ19 e a decretação do estado de calamidade podem resultar em impactos
socioeconômicosdelongoalcance,incluindoumapossívelquedadaarrecadaçãonopaíseumaelevaçãoda
demanda por gastos públicos em setores fundamentais. Nesse cenário, o Governo Federal, bem como
governos estaduais e municipais poderão promover alterações legislativas para impor, ainda que
temporariamente,tratamentotributáriomaisonerosoàsatividadesdaCompanhia.

i)
RiscosrelacionadosaospaísesestrangeirosondeaCompanhiaatue

Nãoaplicável,tendoemvistaqueaCompanhianãodesenvolveatividadesnoexterior.

j)
Riscosrelacionadosaquestõessocioambientais

Asleiseregulamentosambientaisedesaúdeesegurançadotrabalhopodemexigirdispêndiosmaiores
queaquelesemqueaCompanhiaatualmenteincorreparaseucumprimentoeodescumprimentodessas
leiseregulamentospoderesultarempenalidadescivis,criminaiseadministrativas.

ACompanhiaestásujeitaalegislaçãofederal,estadualemunicipal,bemcomoregulamentos,autorizações
e licenças, relativos à proteção da saúde e segurança do trabalho e do meio ambiente. Qualquer
descumprimentodessasleis,regulamentos,licençaseautorizações,oufalhanasuaobtençãoourenovação,
podemresultarnaaplicaçãodepenalidadescivis,criminaiseadministrativas,taiscomoimposiçãodemultas,
cancelamentodelicençaserevogaçãodeautorizações,bemcomoimpactarnegativamenteareputaçãoda
Companhia.Tendoemvistaapossibilidadederegulamentosouleisseremeditadosouaocorrênciadeoutros
eventos não previstos, especialmente considerando que as leis ambientais se tornem mais rigorosas no
Brasil, o montante e prazo necessários para futuros gastos para manutenção da conformidade com os
regulamentospodeaumentareafetardeformaadversaadisponibilidadederecursosparadispêndiosde
capitaleparaoutrosfins.Aconformidadecomnovasleisoucomasleiseregulamentosambientaisemvigor
podecausarnoaumentodoscustosedespesasdaCompanhia,impactandodeformarelevante,emseus
resultadosoperacionais.

AsatividadesdaCompanhiaestãosujeitasàabrangentelegislaçãofederal,estadualemunicipal,assimcomo
aregulamentos,autorizaçõeselicenças,relativosàproteçãodasaúdeesegurançadotrabalhoedomeio
ambiente. Qualquer descumprimento dessas leis, regulamentos, licenças e autorizações, ou falha na sua
obtençãoourenovação,podemresultarnaaplicaçãodepenalidadescriminaiseadministrativas,taiscomo
imposiçãodemultas,suspensãodasatividades,cancelamentodelicençaserevogaçãodeautorizações,além
de impacto em sua reputação e responsabilidade pela reparação de eventuais danos ambientais. Já
incorremos e continuaremos a incorrer em investimentos de capital e custos para cumprir essas leis e
regulamentos. A legislação ambiental tem se tornado progressivamente mais rigorosa, e os controles de
emissões atmosféricas tendem a se tornar mais rígidos. A exigência legal de eventuais novos padrões de
controledeemissõesatmosféricasgeradaspelosetordelogística,inclusivesobreosgasesdeefeitoestufa
liberados,podeelevarnossoscustosoperacionais.Devidoàpossibilidadederegulamentosououtroseventos
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nãoprevistos,especialmenteconsiderandoqueessasleissetornemmaisrigorosasnoBrasil,omontantee
prazos necessários para futuros gastos para manutenção da conformidade com os regulamentos podem
afetar de forma adversa a disponibilidade de recursos para dispêndios de capital e para outros fins. A
conformidadecomnovasleisoucomasleiseregulamentosemvigorpodecausarumaumentonoscustose
despesasdaCompanhia,resultando,consequentemente,emlucrosmenores.

MudançasclimáticaspodemocasionardanosaosnegóciosdaCompanhiaedeseusclientes.

EventuaisalteraçõesclimáticasadversaseimprevistaspodemcausardanosaosnegóciosdaCompanhiae,
consequentemente,demandararealizaçãodeinvestimentosadicionaisenãoplanejadosemrelaçãoasuas
instalaçõeseoperações,oquepodeafetaradversamenteosseusnegócioseosseusresultadosoperacionais.
CondiçõesclimáticasadversaspodeminterferirnocronogramadeexecuçãodosprojetosdaCompanhia,o
que pode levar ao adiamento nos cronogramas dos seus projetos e de seus investimentos, impactando
negativamenteosseusnegócioseosseusresultadosoperacionais.

Adicionalmente, mudanças climáticas advseras podem impactar determinados setores da economia, em
especial, o agronegócio. Como uma parcela significativa da receita bruta da Companhia decorre de seus
serviçosprestadosparaseusclientesqueatualnosetordoagronegócio,quaisquerclimáticasadversasque
afetem negativamente os clientes da Companhia podem impactar de maneira adversa seus negócios e
resultadosoperacionais.

Incêndios,chuvasfortesououtrosdesastresnaturaisoudeorigemhumanapodemafetarasinstalaçõese
aestruturadecustosdaCompanhia,oquepodecausarumefeitomaterialadversoemsuasatividades,
situaçãofinanceiraeresultadosoperacionais.

Incêndios,chuvasfortesedanosambientaiscausadospordesastres,naturaisouhumanos,podemdanificar
oudestruirasinstalaçõesdaCompanhia,danificareocasionaratrasosemsuasoperaçõesouatémesmo
resultar em danos à integridade física ou perdas de vidas de colaboradores, clientes e terceiros. Danos,
interrupções  nas atividades da Companhia ou no fornecimento de energia elétrica podem implicar em
aumentossignificativosdeseuscustos,oquepodecausarumefeitomaterialadversoemsuasatividades,
situaçãofinanceira,resultadosoperacionaisbemcomoemsuareputação.

Anãoobservânciadasleiseregulamentosambientaispoderesultarnaobrigaçãodereparaçãodedanos
ambientais,naimposiçãodesançõesadministrativasepenaise/ouemdanosreputacionais.

AnãoobservânciadasleiseregulamentosambientaispelaCompanhiaouporseusclientespoderesultarna
obrigação da Companhia reparar danos ambientais, na imposição de sanções de natureza penal e
administrativa,bemcomonaobrigaçãoderesponderporprejuízoscausadosaterceiros,incluindoeventuais
comunidadeslocalizadasnoentornodessasáreas,oqueresultaráemaumentodedespesas,investimentos
inesperadoseriscoàsuareputação.

Considerandoquealegislaçãoambientalesuaaplicaçãopelasautoridadesbrasileirasestãosetornandomais
severas,aCompanhiapodeincorreremdespesasadicionaisrelevantesdecomplianceambiental.
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ACompanhiapodeviraserresponsabilizadaemtrêsesferas:(i)civil;(ii)administrativa;e/ou(iii)criminal.
Naesferadaresponsabilidadecivilàquelequediretaouindiretamentecausardegradaçãoambiental,deve
repararouindenizarosdanoscausadosaomeioambienteeaterceirosafetados,independentededoloou
culpa.Alémdacondenaçãonaesferacivil,aCompanhiapodeserresponsabilizadanaesferacriminal,aqual
podeimplicarempenaspecuniáriaserestritivasdedireitos,enaesferaadministrativa,comaimposiçãode
multaseoutraspenalidades,comosuspensãototalouparcialdeatividades,advertência,cancelamentoda
licençaambientaleoutros.Opagamentodeindenizaçõesambientaissubstanciaisoudespesasrelevantes
incorridasparacusteararecuperaçãodomeioambientepoderáimpediroulevaraCompanhiaaretardarou
redirecionarplanosdeinvestimentoemoutrasáreas,oquepoderáterumefeitoadversorelevantesobreo
fluxodecaixa,aimagemeosinvestimentosdaCompanhia.

Os negócios da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por alterações nas leis ou
regulamentaçõesambientaise/oudesaúdeesegurança,incluindomudançaclimática.

OssetoresdeatuaçãodaCompanhiaedeseusclientesestãosujeitosaextensaregulamentaçãorelativaa
aspectossociais,ambientais,desaúdeesegurança.OsserviçosdaCompanhiasãocontratadospelosclientes
parafinsdecumprimentodaregulamentaçãoe,portanto,umaflexibilização,alteraçãoquedispenseparte
dessasexigênciasou,ainda,afaltadefiscalização,podemreduzirademandapelosserviçosprestadospela
Companhia, afetandoͲa negativamente. De outra parte, caso a regulamentação torneͲse mais rígida, a
Companhia pode precisar considerar novos aspectos em seus negócios, demandando ações de
planejamento,adequaçãodeprocedimentoserealizaçãodetreinamento,oquepodeexigirinvestimento
adicional.

Novos marcos legais mais restritivos na área ambiental, acordos internacionais a serem firmados pelo
governo brasileiro, novas tendências do negócio de exploração e produção de óleo e gás natural ou
mudanças climáticas imprevistas poderão afetar de forma negativa as atividades operacionais e, por
consequência,osresultadosdaCompanhia.

k)
Riscosrelacionadosafatoresmacroeconômicos

Osurtodedoençastransmissíveisemtodoomundo,comodaatualCOVIDͲ19,podelevaraumamaior
volatilidadenomercadodecapitaisglobaleresultarempressãonegativasobreaeconomiamundialea
economiabrasileira,impactandoomercadodenegociaçãodasaçõesdeemissãodaCompanhia.

Surtosoupotenciaissurtosdedoençasqueafetemocomportamentodaspessoas,comodaatualCOVIDͲ19,
oZika,oEbola,agripeaviária,afebreaftosa,agripesuína,aSíndromeRespiratórianoOrienteMédioou
MERSeaSíndromeRespiratóriaAgudaGraveouSARS,podemterumimpactoadversorelevantenomercado
de capitais global (incluindo o mercado de capitais em que as ações da Companhia são negociadas), nas
indústriasmundiais,naeconomiamundialebrasileira,nosresultadosdaCompanhiaenacotaçãodasações
desuaemissão.
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Em11demarçode2020,aOrganizaçãoMundialdaSaúdedecretouapandemiadecorrentedaCOVIDͲ19,
cabendoaospaísesmembrosestabeleceremasmelhorespráticasparaasaçõespreventivasedetratamento
aosinfectados.Comoconsequência,osurtodaCOVIDͲ19resultouemmedidasrestritivasrelacionadasao
fluxodepessoasimpostaspelosgovernosdediversospaísesemfacedaamplaecorrentedisseminaçãodo
vírus, incluindo quarentena, lockdown ao redor do mundo restrições às viagens e transportes públicos,
fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do
comércioereduçãodeconsumodeumamaneirageralpelapopulação.Comoconsequênciadetaismedidas,
os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de
trabalho,interrupçõesnacadeiadesuprimentos,fechamentodocomércioereduçãodeconsumodeuma
maneira geral pela população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matériasͲprimas e outros
insumos, fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na
economiabrasileira.

AsmedidasdescritasacimaaliadasàsincertezasprovocadaspelosurtodaCOVIDͲ19tiveramumimpacto
adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito
paralisações(circuitͲbreakers)dasnegociaçõesnaB3duranteomêsdemarçode2020.Acotaçãodamaioria
dosativosnegociadosnaB3foiadversamenteafetadaemrazãodosurtodaCOVIDͲ19.ACompanhianão
pode garantir que a cotação das ações de sua emissão não sofrerá com os efeitos decorrentes da
disseminaçãodaatualpandemia.

Além disso, estudos macroeconômicos vinculam a celeridade da recuperação da economia brasileira ao
sucesso na realização de companhas de vacinação contra a COVIDͲ19. Apesar de referidas companhas já
teremsidoiniciadasnoterritórionacional,avelocidadenaaquisiçãodevacinaseinsumospeloGoverno
Federal, bem como a condução das companhas de vacinação pelas autoridades competentes, têm sido
fortementecriticadasnoBrasileinternacionalmente.Nessesentido,nãoépossívelpreveremquemomento
os índices de recuperação econômica e de aumento da confiança de investidores no mercado brasileiro
voltarãoaalcançarouserestabelecerempatamaressuperioresaosatuaiscomoresultadodaspolíticasde
saúdepúblicaimplementadas.

Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado desses
eventosmundialpodediminuirointeressedeinvestidoresnacionaiseestrangeirosemvaloresmobiliários
de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da Companhia, o que pode afetar
adversamenteopreçodemercadodetaisvaloresmobiliáriosetambémpodedificultaroacessoaomercado
decapitaisefinanciamentodasoperaçõesdaCompanhianofuturoemtermosaceitáveis.

Adicionalmente,oBrasiltemenfrentadoosurgimentodenovasvariantesdaCOVIDͲ19,quevêmcausando
umaumentosignificativononúmerodeinfecçõeseóbitos,oquepoderáprolongarapandemiadaCOVIDͲ
19noBrasileemtodoomundoeresultaremnovosperíodosdequarentenaelockdown,restriçõesaviagens
etransportepúblico,fechamentoprolongadodelocaisdetrabalho,interrupçõesnacadeiadesuprimentos
ereduçãogeralnoconsumo.Assim,novasvariantesdaCOVIDͲ19podemafetaradversamenteomercado
decapitaiseopreçodesuasaçõesordináriasnegociadasnaB3.

Nãohágarantiadequeogovernobrasileironãoadotenofuturonovosregulamentosquepossamafetara
sua liquidez, estratégia de financiamento, crescimento de empréstimos e a solvência de dos clientes da
Companhia.
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Avolatilidadeefaltadeliquidezdomercadodevaloresmobiliáriosbrasileiropoderãolimitaracapacidade
devendadenossosvaloresmobiliáriospelopreçoemomentodesejados.

Omercadodevaloresmobiliáriosbrasileiroémenor,menoslíquido,maisvolátilemaisconcentradodoque
osprincipaismercadosdevaloresmobiliáriosinternacionais.Alémdisso,omercadosecundáriodeaçõesno
Brasilapresentaliquidezlimitada.Nãopodemosassegurarque,apósaconclusãodesuaofertapúblicainicial
deações,haveráummercadolíquido,oquepoderálimitaracapacidadedorespectivosubscritordevender
asaçõesdesuaemissãopelopreçoenaocasiãodesejados.Alémdisso,opreçodasaçõesvendidasemuma
oferta pública está, frequentemente, sujeito à volatilidade imediatamente após sua realização. Crises em
outros países emergentes, inclusive decorrentes de pandemias, como por exemplo a COVIDͲ19, podem
restringirointeressedosinvestidoresemrelaçãoaostítulosevaloresmobiliáriosemitidosporcompanhias
brasileiras,inclusiveosdenossaemissão,oquepodeprejudicarsualiquidezeseuvalordemercado,além
dedificultaronossoacessoaomercadodecapitaiseaofinanciamentodassuasoperaçõesnofuturo,em
termosaceitáveisouabsolutos.Essascaracterísticasdemercadopodemlimitaracapacidadedosdetentores
deaçõesdesuaemissãodevendêͲlasaopreçoenaocasiãoemquedesejaremfazêͲloe,consequentemente,
poderãoviraafetarnegativamenteseuvalordenegociação.

OGovernoFederalexerceuecontinuaaexercerinfluênciasignificativasobreaeconomiabrasileira.Essa
influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um efeito adverso
relevantenasatividadesdaCompanhia.

OGovernoFederalrealizaintervençõesnaeconomiadopaíserealizamodificaçõessignificativasemsuas
políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias. Historicamente, as medidas tomadas pelo
GovernoFederalparacontrolarainflação,alémdeoutraspolíticasenormas,implicaramemaumentodas
taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de salários e preços, bloqueio ao acesso a contas
bancárias,desvalorizaçãocambial,controledecapitalelimitaçãoàsimportações,entreoutrasmedidas.Não
temoscontrolesobrequaismedidasoupolíticasoGovernoFederalpoderáadotarnofuturo,enãopodemos
prevêͲlas.Asatividades,situaçãofinanceira,resultadosoperacionaiseperspectivasdaCompanhiapoderão
serprejudicadosdemaneirarelevantepormodificaçõesnaspolíticasounormasqueenvolvamouafetem
fatores,taiscomo:
•

Taxasdejuros;

•

Inflação;

•

Liquidezdosmercadosfinanceirosedecapitaisdomésticos;

•

Expansãooucontraçãodaeconomiabrasileira,deacordocomastaxasdecrescimentodoPIB;

•

Racionamentodeáguae/ouenergia;

•

Instabilidadesocialepolítica;

•

Políticamonetária;

•

Controlescambiaiserestriçõesaremessasparaoexterior;

•

Flutuaçõescambiais;

•

Políticafiscal;e

•

Outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no
Brasilouqueoafetem.
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AincertezaquantoàimplementaçãodemudançasporpartedoGovernoFederalnaspolíticasounormas
quevenhamaafetaressesououtrosfatoresnofuturopodemcontribuirparaaincertezaeconômicanoBrasil
e para aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários e dos valores mobiliários
emitidosnoexteriorporcompanhiasbrasileiras.
Além dos pontos levantados acima, o governo eleito no quarto trimestre de 2018, vem apresentando
limitações na sua capacidade de aprovar reformas necessárias e, consequentemente, de implementar
políticase/oumedidasqueestimulemocrescimentoeconômicoereaqueçamomercadofinanceiro.Além
disso,aeconomiabrasileirafoiafetadaadversamenteporeventospolíticosrecentesquetambémafetaram
aconfiançadosinvestidoresedopúblicoemgeral,prejudicandoassimodesempenhoeconômicobrasileiro.
Tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão ter um efeito adverso
relevantesobreasatividadeseosresultadosoperacionaisdaCompanhia.

O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países, particularmente em países de economia
emergente e nos Estados Unidos, China e União Europeia, podem afetar adversamente a economia
brasileira,osnegóciosdaCompanhiaeopreçodemercadodosvaloresmobiliáriosbrasileiros,inclusive
dasaçõesdeemissãodaCompanhia.

Omercadodevaloresmobiliáriosdeemissãodecompanhiasbrasileiraséinfluenciado,emdiferentesgraus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos, União Europeia e
paísesdeeconomiasemergentes.Areaçãodosinvestidoresaosacontecimentosnessesoutrospaísespode
terumefeitoadversorelevantesobreovalordemercadodosvaloresmobiliáriosdecompanhiasbrasileiras,
emespecial,aquelesnegociadosembolsasdevalores.CrisesnosEstadosUnidos,naUniãoEuropeiaouem
países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de companhias
brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia, tal como a recente tensão política
entreEstadosUnidoseIrãeosurtodaCovidͲ19naChinaenaEuropa.

Alémdisso,namedidaemquedisputascomerciaisentrepaíses,emespecialaatualdisputaentreosEstados
Unidos e a China, e outros problemas econômicos em países de mercados emergentes afetem o Brasil
negativamente,nossonegócioeovalordemercadodasaçõesdaCompanhiatambémpoderãoserafetados
negativamente.

Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por flutuações nas taxas de juros
vigentesnosEstadosUnidos,bemcomopelasvariaçõesdosprincipaisíndicesdeaçõesnorteͲamericanos.
Acontecimentosemoutrospaísesemercadosdecapitaispoderãoprejudicarovalordemercadodasações
deemissãodaCompanhia,podendo,ademais,dificultarouimpedirtotalmenteoseuacessoaosmercados
decapitaiseaofinanciamentodesuasoperaçõesnofuturoemtermosaceitáveis.

Nãohágarantiadequeomercadodecapitaisestejaabertoàscompanhiasbrasileirasoudequeoscustos
definanciamentonessemercadosejamvantajososparaaCompanhia.Crisesemoutrospaísesemergentes
podem restringir o interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos por
companhiasbrasileiras,inclusiveosdeemissãodaCompanhia,oquepodeprejudicarsualiquidezeseuvalor
demercado,alémdedificultaroseuacessoaomercadodecapitaiseaofinanciamentodassuasoperações
nofuturo,emtermosaceitáveisouabsolutos.
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Ainstabilidadepolíticapodeafetaradversamenteaeconomiabrasileira,osnegóciososresultadoseopreçodas
açõesdaCompanhia.

O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente e continua influenciando o desempenho da
economiadopaíseaconfiançadeinvestidoresedopúblicoemgeral,resultandoemdesaceleraçãoeconômicae
aumentodavolatilidadenosvaloresmobiliáriosemitidosporcompanhiasbrasileiras.Osmercadosbrasileirostêm
registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas decorrentes de investigações em andamento
conduzidaspelaPolíciaFederalBrasileiraepeloMinistérioPúblicoFederalBrasileiro,dentreasquais,a“Operação
LavaJato”.Taisinvestigaçõestêmimpactadoaeconomiaeoambientepolíticodopaís.AlgunsmembrosdoGoverno
FederalbrasileiroedoPoderLegislativo,bemcomoexecutivosdegrandescompanhiaspúblicaseprivadas,estão
enfrentando acusações de corrupção por, supostamente, terem aceitado subornos por meio de propinas em
contratosconcedidospelogovernoacompanhiasdeinfraestrutura,petróleoegás,econstrução,dentreoutras.Os
valoresdestaspropinassupostamentefinanciaramcampanhasdepartidospolíticosenãoforamcontabilizadasou
divulgadas publicamente, servindo para promover o enriquecimento pessoal dos beneficiários do esquema de
corrupção.Comoresultado,váriospolíticos,incluindomembrosdoCongressoNacionaleexecutivosdegrandes
companhiaspúblicaseprivadasbrasileiras,renunciaramaseuscargose/ouforampresos,sendoqueoutraspessoas
aindaestãosendoinvestigadasporalegaçõesdecondutaantiéticaeilegal,identificadasdurantetaisinvestigações.

O potencial resultado desta e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto negativo sobre a
imagemereputaçãodasempresasenvolvidas,bemcomosobreapercepçãogeraldomercadosobreaeconomia
brasileira.ACompanhianãopodepreverseasinvestigaçõesem cursoirãoconduziraumamaiorinstabilidade
política e econômica, nem se novas alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou companhias
privadassurgirãonofuturo.

AtéadatadesteFormuláriodeReferência,opresidenteJairBolsonaroestásendoinvestigadopeloSupremoTribunal
Federal pela suposta prática de atos impróprios. Quaisquer consequências de tais investigações, incluindo um
potencialaberturadeprocessodeimpeachment,poderiamterefeitosadversosrelevantesnoambientepolíticoe
econômiconoBrasil,bemcomoemnegóciosqueoperamnopaís,inclusivenosnegóciosdaCompanhia.

A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a economia
brasileiraouomercadoacionáriobrasileiro.Alémdisso,qualquerdificuldadedoGovernoFederalemconseguir
maioria no Congresso Nacional poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações
massivase/ougrevesquepoderiamafetaradversamenteasnossasoperações.

Alémdisso,osefeitosdesestabilizadoresdapandemiadaCOVIDͲ19aumentaramaincertezapolíticaeainstabilidade
noBrasil,principalmenteapósademissãodeváriosministrosdealtoescalãodogovernofederalealegaçõesde
corrupçãocontraopresidentebrasileiroJairBolsonaro,quefoicriticadotantonoBrasilquantointernacionalmente.

OPresidentedoBrasiltempoderparadeterminarpolíticaseexpediratosgovernamentaisrelativosàconduçãoda
economiabrasileirae,consequentemente,afetarasoperaçõeseodesempenhofinanceirodasempresas,incluindo
osdaCompanhia.ACompanhianãopodepreverseaspolíticasvigentesoumudançasnaspolíticasatuaispoderão
terumefeitoadversosobreaCompanhiaousobreaeconomiabrasileira.Adicionalmente,orecenteimpasseentre
o Governo Federal e o Congresso Nacional tem gerado incertezas em relação à implementação, pelo Governo
Federal,demudançasrelativasàspolíticasmonetária,fiscaleadministrativa,bemcomoemrelaçãoàsalteraçõesna
legislaçãopertinente,oquepodecontribuirparaainstabilidadeeconômica.Essasincertezaspodemaumentara
volatilidadedomercadodetítulosbrasileiros.
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A insegurança jurídica decorrente dos problemas relacionados à morosidade e imprevisibilidade das
decisõesjudiciaispoderácausarumefeitoadversoparaosnegócioseresultadosdaCompanhia.

Umsistemajudicialconfiáveleeficienteconfiguraumacondiçãoessencialparagarantirodesenvolvimento
socioeconômicoepossibilitarinvestimentosdeagenteseconômicosprivadosnosmaisdiversossetores.
AausênciadesegurançajurídicanoPoderJudiciário,especialmentedecorrentedamorosidadedostribunais
e da imprevisibilidade das decisões judiciais, configura um dos grandes entraves ao desenvolvimento
socioeconômico do País. A insegurança jurídica decorrente dos problemas relacionados à morosidade e
imprevisibilidadedasdecisõesjudiciaispoderácausarumefeitoadversoparaosnegócioseresultadosda
Companhia.

Mudançasnalegislaçãofiscalpodemresultaremaumentosemdeterminadostributosdiretoseindiretos,
oquepoderiareduzirarentabilidadedaCompanhia.

O governo brasileiro implementa regularmente mudanças no regime tributário, representando potencial
aumentona cargatributáriadaCompanhiaenadeseus clientesefornecedores.Taismudançasincluem
alteraçõesemalíquotase,ocasionalmente,acriaçãodetributostemporários,cujaarrecadaçãoévinculada
afinalidadesgovernamentaisespecíficas.
Tramitam no Congresso Nacional projetos de emenda constitucional para a reforma tributária, com
propostas de alteração substancial do sistema tributário nacional em vigor, mediante a extinção ou
unificaçãodediversostributos,comooPIS,aCOFINS,oICMSeoISS,bemcomoapossibilidadeecriaçãode
novos tributos, inclusive tributos sobre as movimentações financeiras. Há, ainda, projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional tendo por objeto a revogação da isenção do imposto de renda sobre
distribuiçãodelucrosedividendos,aalteraçãoourevogaçãodasnormassobrejurossobreocapitalpróprio,
conformeocaso.

A Companhia não pode assegurar que não haverá uma reforma tributária ou mudanças na legislação e
regulamentaçãoaplicáveisquealterarãooatualregimetributárioaquesesubmeteaCompanhia,ouqueos
incentivosfiscaisserãoefetivamentemantidosnasatuaiscondiçõesatéofinaldeseusprazosdevigência,
ouqueserácapazderenovarosincentivosfiscaisemcondiçõesfavoráveisdepoisdeexpiradosseusprazos
atuais.Casoessasmudançasaumentem,diretaouindiretamente,acargatributáriadaCompanhiapodeter
sua margem bruta reduzida, impactando material e adversamente os seus negócios e resultados
operacionais.

ConcentraçãobancárianoBrasilpodeprejudicaradisponibilidadeeocustodocrédito.

DeacordocomoRelatóriodeEconomiaBancária2020,publicadopeloBancoCentraldoBrasil,emdezembro
de2020,oscincomaioresbancosbrasileiros—BancodoBrasil,Bradesco,CaixaEconômica,ItaúeSantander
—concentravam67,0%dosativostotais,oquefezcomqueoBrasilfigurassenogrupodepaísescomos
sistemas bancários mais concentrados do mundo. A título de comparação, em dezembro de 2018, a
concentraçãoerade69,3%.Essaconcentraçãopodeafetaraconcorrência,compossíveisefeitossobreo
spreadbancárioeoutrospreços.Adicionalmente,umeventualproblemaderelacionamentocomumdos
bancospodeafetaracapacidadedefinanciamentodaCompanhia,deseusclientesedosconsumidores.
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QualquerdegradaçãodaclassificaçãodecréditodoBrasil(rating)podeafetarnegativamenteopreçodas
açõesordináriasdaCompanhia.

Podemos ser adversamente afetados pela percepção dos investidores quanto aos riscos relacionados à
classificaçãodecréditodadívidasoberanadoBrasil.Asagênciasdeclassificaçãoavaliamregularmenteo
Brasil e suas classificações soberanas, que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências
macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de cálculos de dívida e a perspectiva de
mudançasemqualquerdessesfatores.

Emsetembrode2015,aStandard&Poor’siniciouarevisãodanotaderiscodecréditosoberanodoBrasil,
rebaixandoͲa para um grau abaixo do denominado grau de investimento e, desde então, o Brasil vem
sofrendosucessivoscortesemsuanotapelastrêsprincipaisagênciasdeclassificaçãoderisconomundo.
Apósorebaixamentofeitoem30desetembrode2015,aStandard&Poor’sreduziunovamenteanotade
riscodecréditodoBrasildeBB+paraBBe,maisrecentemente,em11dejaneirode2018,rebaixouanota
deriscodecréditosoberanodoBrasildeBBparaBBnegativo,comperspectivaestável,citandooatrasona
aprovaçãodemedidasfiscaisquereequilibremascontaspúblicas.Emfevereirode2016,aMoody’srebaixou
a nota de risco de crédito do Brasil para um grau abaixo do grau de investimento, para Ba2, com uma
perspectivanegativa,alteradaemabrilde2018paraumaperspectivaestável.Emfevereirode2018,aFitch
rebaixouanotaderiscodecréditosoberanodoBrasilparaBBnegativo,notaessaquefoireafirmadaem
agostode2018,comumaperspectivaestável,citandoasfraquezasestruturaisnasfinançaspúblicas,alto
endividamentodogoverno,fracasperspectivasdecrescimento,ambientepolíticoequestõesrelacionadasà
corrupção. A Fitch também rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BB Ͳ com perspectiva
negativaemmaiode2020,citandoadeterioraçãodoscenárioseconômicoefiscaldoBrasileoagravamento
dos riscos para ambas as dimensões, dada a renovada incerteza política, além das incertezas quanto à
duraçãoeintensidadedapandemiadaCOVIDͲ19.NadatadesteFormulário,oratingdecréditosoberanodo
BrasilemitidopelaFitcheraBBͲnegativo.Diantedosrebaixamentos,ospreçosdenegociaçãodevalores
mobiliários dos mercados de dívida e de ações brasileiro foram afetados de maneira negativa. Um
prolongamentonaatualrecessãobrasileirapoderialevaranovosrebaixamentosderatings.Nadatadeste
FormuláriodeReferência,oratingdecréditobrasileiroeraclassificadocomoBBͲestável,Ba2estáveleBBͲ
negativo,pelaStandard&Poor´s,Moody´seFitch,respectivamente.

AclassificaçãodecréditosoberanadoBrasilatualmenteéavaliadaabaixodograudeinvestimentopelastrês
principais agências de rating acima mencionadas. Consequentemente, os preços dos títulos emitidos por
empresas brasileiras foram afetados negativamente. A continuação ou o agravamento da atual recessão
brasileiraeacontínuaincertezapolítica,dentreoutrosfatores,podelevaranovosrebaixamentos.Qualquer
novadegradaçãodasclassificaçõesdecréditosoberanodoBrasilpoderiaaumentarapercepçãoderiscodos
investidorese,comoresultado,afetarnegativamenteopreçodasaçõesordináriasdaCompanhia.

AinflaçãoeasmedidasdoGovernoFederalparacombatêͲlapodemcontribuirparaaincertezaeconômica
noBrasil,afetandoadversamenteoresultadooperacionaldaCompanhia.

Historicamente,oBrasiltemregistradoelevadastaxasdeinflação,secomparadascomaseconomiasmais
desenvolvidas.DeterminadasmedidasdoGovernoFederalparacombatêͲlas,comoelevaçãodataxadejuros
básicadaeconomia(SELIC)tiveramimpactonegativorelevantesobreaeconomiabrasileira,namedidaem
que reduziram o nível de atividade econômica, aumentaram o custo de captação das empresas, além de
reduzirosinvestimentosdelongoprazo.
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Nopassado,asmedidasadotadasparacombaterainflação,bemcomoaespeculaçãosobretaismedidas,geraram
climadeincertezaeconômicanoBrasileaumentaramavolatilidadedomercadobrasileirodevaloresmobiliários.
Osíndicesdeinflaçãoanuaisforamde23,14%,7,30%e7,54%em2020,2019e2018,respectivamente,deacordo
com o Índice Geral de Preços – Mercado (IGPͲM), e de 4,52%, 4,3% e 3,7% em 2020, 2019 e 2018,
respectivamente,deacordocomoÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidorAmplo(IPCA).

CasooBrasilvenhaavivenciarsignificativainflaçãonofuturo,nãoépossívelpreverseaCompanhiaserácapaz
decompensarosefeitosdainflaçãoemsuaestruturadecustos,pormeiodorepassedoaumentodoscustos
decorrentesdainflaçãoparaospreçoscobradosdeseusclientes,oquepoderádiminuirasmargensoperacionais
daCompanhia.AadoçãodapolíticadecâmbioflutuanteeadesvalorizaçãodoRealemrelaçãoaoDólarpodem
criarpressõesinflacionáriasadicionaisnoBrasil,acarretandoanecessidadedeadoçãodepolíticasrecessivaspelo
GovernoFederal,acompanhadasdealtastaxasdejuros,quepodemafetaraeconomiacomoumtodo,inclusive
osetordeatuaçãodaCompanhia.

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, nos resultados da
Companhia.

AmoedabrasileiraflutuaemrelaçãoaodólarnorteͲamericanoeoutrasmoedasestrangeiras.Nopassado,o
GovernoFederaladotoudiferentesregimescambiais,incluindodesvalorizaçõesrepentinas,minidesvalorizações
periódicas(duranteasquaisafrequênciadosajustesvariavadediáriaparamensal),controlescambiaismercados
comcaixadecâmbioduplaeumsistemadetaxasdecâmbioflutuante.Desde1999,oBrasiladotaumsistema
detaxacambialflutuante,comintervençõesdoBancoCentralnacompraouvendademoedaestrangeira.De
temposemtempos,ocorremflutuaçõessignificativasnataxacambialentreorealeodólarnorteͲamericanoe
outrasmoedas.

Por exemplo, o Real se valorizou 11,8%, 8,7% e 17,2% com relação ao Dólar em 2005, 2006 e 2007,
respectivamente.Em2008,emdecorrênciadoagravamentodacriseeconômicamundial,oRealsedesvalorizou
32,0%frenteaoDólar,tendofechadoemR$2,34porUS$1,00em31dedezembrode2008.Noexercíciosocial
findoem31dedezembrode2017,observouͲseadesvalorizaçãode1,5%damoedabrasileirafrenteaoDólar,
comataxadecâmbioentreoRealeoDólardeR$3,31porUS$1,00.Maisrecentenoexercíciosocialfindoem31
dedezembrode2018,observouͲseadesvalorizaçãode17,1%damoedabrasileirafrenteaoDólar,comataxade
câmbioentreoRealeoDólardeR$3,87porUS$1,00.Porfimem2019,observouͲseadesvalorizaçãode3,4%do
RealfrenteaoDólar,comataxadecâmbioentreoRealeoDólardeR$4,03porUS$1,00.Jáem31dedezembro
de2020ataxadecâmbioReal/DólaratingiuR$5,19,umadesvalorizaçãofrenteaoDólarde28,5%emrelaçãoa
2019.ApósoiníciodapandemiadaCOVIDͲ19,orealdesvalorizouabruptamenteemrelaçãoaodólar,refletindo
baixastaxasdejuros,umcenárioeconômicoemacentuadadeterioraçãoeumacrisepolítica.Nãosepodegarantir
queoRealnãosofrerávalorizaçãooudesvalorizaçãoemrelaçãoaoDólarnovamente.

AdesvalorizaçãodorealpodecriarpressõesinflacionáriasadicionaisnoBrasileacarretaraumentosdastaxasde
juros,podendoafetardemodonegativoaeconomiabrasileiracomoumtodoeosresultadosdaCompanhia,por
contadaretraçãonoconsumoedoaumentodeseuscustos.Poroutrolado,avalorizaçãodorealpodelevarà
deterioraçãodascontascorrentesdopaísedabalançadepagamentos,bemcomoaumenfraquecimentono
crescimentodoprodutointernobrutogeradopelaexportação.ACompanhianãoexercequaisquerinfluências
sobreapolíticacambialadotadanoBrasilenemdispõedacapacidadedeprevêͲla.Onegócio,situaçãofinanceira,
resultadosoperacionaiseperspectivasdaCompanhiapoderãoserafetadosnegativamentepormudançasemtais
políticascambiais.
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A totalidade das receitas da Companhia é denominada em Reais. No entanto, determinadas máquinas,
equipamentoseinsumosutilizadosemsuaoperação,estando,portanto,osrespectivospreçosdecompra
sujeitosaflutuaçõesdataxadecâmbio.Emrazãodoacima,nãohágarantiasdequeaCompanhiaserácapaz
deseprotegercontraosefeitosdeflutuaçõesdoRealemrelaçãoamoedasestrangeiras.

Osegmentodelocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentosdaCompanhiapoderáserafetadopela
quedanoníveldeconfiançaenaatividadeeconômicadoBrasil.
Ademandaporlocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentospoderáserafetadapeloníveldeconfiança
e de atividade econômica no Brasil. A redução na atividade econômica implica em redução na
empregabilidade, em investimentos (em especial, na construção civil e infraestrutura), transporte e,
consequentemente,nareduçãodademandaporlocaçãodecaminhões,máquinaseequipamentos,oque
poderálevaraCompanhiaareduzirotamanhodesuafrota.Essesfatorespoderãoacarretarperdadeescala
comoconsequenteaumentodosseuscustosfixosenadiminuiçãodareceitadosegmentodeterceirização
defrotas,oquepoderáafetaradversamenteaCompanhia.
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Alémdosriscosindicadosnoitem4.1desteFormuláriodeReferência,aCompanhiatambémestáexpostaa
determinadoriscodemercado,qualsejaoriscodetaxadejuros.

RiscodeTaxadeJuros
EsteriscoéoriundodapossibilidadedaCompanhiaviraincorreremperdasporcontadeflutuaçõesnas
taxasdejurosqueaumentemasdespesasfinanceirasrelativasaempréstimos,financiamentosedebêntures,
bem como, impactem a demanda por seusserviços. A Companhia contrata empréstimo e financiamentos
para fazer frente às suas necessidades de caixa para investimentos e seu crescimento e, portanto, está
expostaaoriscodetaxadejurosreferenciadasemCDI,SELICeTJLP.
Em 31 de março de 2021, nossa posição de dívida total (representada pelo total de empréstimos e
financiamentos)eradeR$278.766,atreladaaCDIouSELIC,conformedetalhadoabaixo:




(valoresexpressosemmilharesdeR$)
Empréstimosefinanciamentos(circulanteenão
circulante)

Indexador
CDIou
SELIC

Em31de
marçode
2021

2020

278.766

143.650

Em31dedezembrode
2019

2018

2.300

769


Qualquer aumento nestes indicadores poderá gerar impacto negativo sobre nossas despesas financeiras,
resultados operacionais e o valor de nossas ações. A Companhia não detém instrumentos financeiros de
proteção(hedge)paraseuendividamentoatual.

Análisedesensibilidade

A Companhia obtém empréstimos e financiamentos para fazer frente às necessidades de caixa para
investimento e crescimento. Em decorrência disso, a Companhia está exposta ao risco de taxa de juros
referenciadasemCDI,SELICeTJLP.

Em 31 de março de 2021, a Companhia tem R$ 278.766 de saldo de empréstimos e financiamentos
denominadoscujaremuneraçãoéindexadaaoCDIouSELIC.

AbaixoháaanálisedesensibilidadeparaoriscodeaumentonataxaCDIeSELICqueafetariaasdespesas
financeiras da Companhia. Foram considerados dois cenários, com aumento de 22% a 44% da taxa CDI
respectivamente,tendo comobasea projeçãoda Selicaofinalde2021no patamar de 5,50%,conforme
relatórioFocusdoBancoCentraldoBrasilde30deabrilde2021.

(Emmilharesdereais,excetopercentuais)
TaxadoCDImédioparaos
próximos12meses

Saldo





CenárioI



31/03/2021













CenárioII



CenárioIII

4,5%



5,5%



6,5%

Despesafinanceiraparaempréstimose
financiamentos

403.797



47.351



49.722



52.073

Despesafinanceiraparaempréstimose
financiamentosindexadosaCDIeSELIC

278.766



18.479



20.021



21.550

OtotaldeempréstimosexpostosavariaçãodaTJPLem31demarçode2021édeR$126mil,naavaliação
daAdministraçãoaexposiçãoavariaçãodessataxanãoématerial.
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

A Companhia não figura no polo passivo de processos administrativos e judiciais individualmente relevantes.
Foram considerados como processos individualmente relevantes aqueles processos em que a Companhia
figura no polo passivo e que (i) tenham valor individual igual ou superior a R$4.260.000,00 (quatro milhões e
duzentos e sessenta mil reais); e (ii) individualmente possam vir a impactar negativamente a imagem da
Companhia.
Em 31 de março de 2021, a Companhia figurava diretamente no polo passivo de 17 (dezessete) processos
em andamento, sendo 5 (cinco) ações cíveis, 10 (dez) ações trabalhistas, 2 (duas) ações tributárias. As ações
cíveis foram classificadas com risco de perda remota e possível. Os processos de natureza cível, referem-se,
principalmente a pedidos indenizatórios contra a Companhia, relacionadas a quebra de contratos e acidentes
envolvendo máquinas e caminhões.
No que tange às 10 (dez) ações trabalhistas em andamento ajuizadas contra a Companhia, estas estão
relacionadas, principalmente, a pedidos de pagamento de horas extras, adicional de insalubridade e
diferenças salariais, tendo sido ajuizadas por empregados desligados. Estas foram classificadas com risco de
perda remota e possível e não há provisões constituídas no âmbito dessas ações.
As 02 (duas) ações tributárias, possuem classificação de perda possível e remota. Os valores atualizados
envolvidos não são considerados relevantes, e perfazem, em conjunto, o montante aproximado de 80 (oitenta)
mil reais.

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
Não aplicável, pois, conforme consta no item 4.3 acima, nenhuma demanda individual (seja ela judicial ou
administrativa) pendente em relação à Companhia, se decidida de maneira desfavorável, causaria efeito
adverso relevante sobre a Companhia.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

A Companhia não figura como parte em processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes
contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores.
4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos neste item 4.4 deste Formulário
de Referência
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não figura como parte em processos judiciais, administrativos ou
arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, excontroladores ou investidores.
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não figura como parte em processos sigilosos que sejam
considerados relevantes.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
Não aplicável, uma vez que a Companhia não acredita que quaisquer contingências judiciais pendentes repetitivas
ou conexas, se decididas de maneira desfavorável, causariam efeito adverso relevante sobre as suas atividades, a
sua situação financeira ou os seus resultados operacionais.
4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6
Não aplicável, pois, conforme consta no item 4.6 acima, nenhuma demanda individual pendente em relação à
Companhia, se decidida de maneira desfavorável, causaria efeito adverso relevante sobre a Companhia.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

Não existem outras contingências relevantes que não tenham sido divulgadas neste item 4 do Formulário de
Referência. Para informações sobre os processos criminais e ações civis públicas envolvendo membros da
administração da Companhia, veja o item 12.5/6 deste Formulário de Referência.

410

PÁGINA: 68 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
Não se aplica, uma vez que a Companhia não é categorizada como emissora estrangeira.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

a)
Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
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 Gerenciamento de Riscos, aprovada, em reunião do Conselho
de Administração ocorrida em 10 de maio de 2021, estando vigente desde a data de sua aprovação,
havendo sido atualizada em 02 de julho de 2021 (“Política de Risco”). Essa política tem por objetivo
estabelecer as diretrizes e responsabilidades na gestão de riscos da Companhia, especialmente no
tocante à criação de mecanismos para identificação e análise dos riscos que possam afetar a
Companhia, bem como controles e procedimentos para monitoramento, de forma a prevenir sua
ocorrência ou minimizar seu impacto. A Política de Risco da Companha encontra-se disponível no
website de Relações com Investidores da Companhia (ri.armac.com.br).
b)
Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo:
A Política de Risco tem por objetivo estabelecer princípios, processos e regras a serem observadas
no processo de gestão de nossos riscos, de forma a possibilitar a identificação, avaliação,
tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às nossas atividades e que possam
afetar o atendimento de nossos objetivos.
O processo de gerenciamento de riscos envolve todas as áreas da Companhia e é integrado às
metas e objetivos estratégicos de seus negócios. O gerenciamento de riscos requer participação
ativa de todos os colaboradores e a disseminação da cultura e do conhecimento de mitigação de
Riscos em todas as instâncias. A Companhia realiza um levantamento de riscos, denominado
“Matriz de Riscos”. Na Matriz de Riscos, são mensurados os mais relevantes efeitos adversos a que
a Companhia possa estar sujeita, de acordo com sua probabilidade de ocorrência e seu potencial
impacto na Companhia, bem como são mapeadas as suas causas e origens. A partir deste trabalho,
são elaborados planos de ação para tratar, amenizar ou eliminar os riscos a que a Companhia esteja
exposta, priorizando aqueles identificados como críticos para as atividades da Companhia.
Além da Matriz de Risco, a Companhia utiliza mecanismos de comunicação, treinamento,
monitoramento, auditoria, testes de conformidade, canal de denúncias, dentre outros, com o intuito
de nos proteger e também nossos colaboradores de riscos identificados durante o processo de
Gerenciamento de Riscos. Detalhes sobre procedimentos e mecanismos aplicáveis à identificação
e tratamento de riscos estão previstos no item “iii” a seguir e na seção 5.3 deste Formulário de
Referência.

A Companhia também possui códigos e políticas internas que recomendam e estabelecem
procedimentos e condutas que devem ser observados por nossos administradores, colaboradores,
consultores e terceiros com os quais mantém relacionamento comercial com o intuito de minimizar
sua exposição aos riscos da Companhia.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

i. Os riscos para os quais se busca proteção
A Política de Risco busca proteção contra todo tipo de risco, fatores de risco que possam influenciar
a decisão de investimento e o cumprimento dos objetivos da Companhia, com destaque para os
listados abaixo:
•

Riscos de negócio e/ou estratégicos: são aqueles associados à estratégia da Companhia
na busca de criação, proteção e crescimento de valor. São, por exemplo, causados por
eventos de mudanças no ambiente externo como político, econômico e social, mercado,
competidores, fusões e aquisições, disponibilidade, inovações, tecnologias e portfólio de
produtos e/ou serviços.

•

Riscos Operacionais: são aqueles decorrentes da inadequação ou falha nos processos
internos, que possam dificultar ou impedir o alcance dos objetivos da Companhia. Estes
riscos estão associados ao processo de gestão de áreas administrativas, tais como:
marketing e vendas, suprimentos, logística, saúde e segurança do trabalho, meio
ambiente, tecnologia da informação, gestão de pessoas.

•

Riscos Financeiros: são riscos de mercado, dentre os quais destacam-se: risco de
inflação; risco de taxa de juros; risco de crédito e risco de liquidez. Enquadram-se como
riscos financeiros também os aspectos internos relacionados às finanças da Companhia
(geração de caixa operacional, rentabilidade, endividamento, alavancagem, aplicação e
captação de recursos financeiros).

•

Riscos de Imagem e Reputação: são riscos relacionados à imagem da Companhia,
decorrentes de sua relação com a sociedade.

•

Riscos Ambientais: são relacionados a potenciais danos causados pelas atividades da
Companhia que impactam o meio ambiente.
Riscos de Compliance: são aqueles relacionados ao cumprimento da legislação e
regulamentação aplicáveis à Companhia e seu mercado de atuação.
ii. Os instrumentos utilizados para proteção do risco

A Companhia não possui instrumentos específicos para proteção de riscos operacionais, além dos
procedimentos descritos na Política de Risco.
iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de Riscos
A gestão de riscos da Companhia é regulamentada pela Política de Riscos, existente desde 10 de
maio de 2021, e atualizada em 02 de julho de 2021, que descreve o modelo de gestão de riscos
pelo Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Diretoria, pela Área de Controles Internos,
Gerenciamento de Riscos e Compliance e pela Área de Auditoria Interna. Adicionalmente, é
delimitado na Política de Riscos da Companhia que, para as funções de compliance, controles
internos e riscos corporativos, é vedada a acumulação destas atividades com o exercício de
atividades operacionais.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

A gestão de riscos da Companhia é realizada por cada uma das partes envolvidas no gerenciamento
de riscos, de acordo com o critério das “Três Linhas de Defesa do Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)”, de modo que cada área/estrutura da
companhia desempenha funções específicas, em benefício da eficiência do processo de
gerenciamento de riscos. Nesse sentido, a Primeira Linha de Defesa é composta pelos
colaboradores e gestores da Companhia, responsáveis pelos riscos e áreas que gerenciam. A
Segunda Linha é formada pela Área de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e Compliance,
que oferece aos integrantes da 1ª linha as orientações e ferramentas para a efetivação do controle
de riscos, estando atrelada à organização e estruturação do processo da Companhia, atuando no
desenvolvimento e padronização de procedimentos e sistemas que permitam identificar, avaliar,
monitorar e tratar riscos. Por fim, a 3ª linha é formada pela área de auditoria interna que verifica a
adequação dos controles de riscos da Companhia.
A Política de Riscos, de forma mais abrangente, detalha, da forma abaixo, as funções de cada
estrutura da companhia no gerenciamento de riscos, incluindo os integrantes das Três Linhas e
também a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria:
a) Conselho de Administração
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

definir nossa estratégia para atendimento de seus objetivos de negócio e o nível de
apetite ao risco aceitável, visando a perenidade dos negócios e criação de valor a longo
prazo.;
aprovar a Política de Riscos e suas revisões;
acompanhar os resultados das atividades de gestão do Risco Operacional;
analisar as proposições realizadas pela área de auditoria interna e o relatório produzido
pelo Comitê de Auditoria, recomendando ações a serem adotadas;
identificar e deliberar sobre questões estratégicas do processo de gestão de riscos
operacionais, tais como o grau de tolerância a riscos, bem como sobre os impactos de
modificações macroeconômicas, tecnológicas, do mercado da Companhia, ou outros
componentes externos que possam afetar a Matriz de Risco da Companhia;
auxiliar a gestão de riscos, opinando sobre as diretrizes a serem observadas; e
avaliar periodicamente a exposição da companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de
gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de
integridade/conformidade (compliance).

b) Diretoria
I.
II.
III.
IV.

patrocinar a implantação da gestão dos controles internos e de riscos;
elaborar e revisar periodicamente políticas, normas e procedimentos sobre
gerenciamento de riscos;
implementar as deliberações do Conselho de Administração para redução ou eliminação
dos riscos; e
avaliar as recomendações de auditores externos e consultores sobre falhas e melhorias
nos processos de controle interno e gestão de riscos.

c) Comitê de Auditoria
I.

reportar periodicamente ao Conselho de Administração a exposição da Companhia a
riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do
sistema de integridade/conformidade (compliance);
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

II.
III.

IV.

V.

supervisionar as atividades referentes às questões de Compliance e da Auditoria Interna;
supervisionar a adequação dos processos relativos ao gerenciamento de riscos e ao
sistema de controles internos, em linha com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
de Administração;
acompanhar a evolução do gerenciamento dos riscos identificados, bem como o
cumprimento da legislação aplicável, das políticas, normas e procedimentos da
Companhia; e
avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados ao processo de
gerenciamento de riscos, avaliar as sugestões da área de auditoria interna e submeter
relatórios e estudos ao Conselho de Administração.

d) Área de Auditoria interna
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

aferir a qualidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controles e
governança;
avaliar o sistema de controles internos da Companhia;
monitorar o ambiente interno e a efetividade do gerenciamento de riscos da Companhia;
identificar e apontar riscos eventualmente ainda não mapeados na organização através
da avaliação independente do ambiente de controles internos;
propor ao Comitê de Auditoria as melhorias necessárias ao controle de riscos;
atuar em eventos críticos de exposição da Companhia, para garantir a avaliação do
evento e seus necessários impactos no gerenciamento de riscos da Companhia.

e) Área de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e Compliance
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

recebimento e apuração de denúncias relativas ao descumprimento de normas de
conduta e demais atos ilícitos que envolvam a Companhia, sua administração,
colaboradores e terceirizados;
realização de treinamentos da administração, colaboradores e terceirizados da
Companhia sobre as normas de Compliance;
Desenvolver os processos a serem utilizados no gerenciamento de Riscos;
elaboração e revisão de normas, códigos e diretrizes de Compliance da Companhia;
preparar relatórios anuais sobre os principais riscos relacionados; e
Conscientizar os gestores sobre a importância da gestão de Riscos e a responsabilidade
inerente a cada colaborado.

f) Colaboradores
I.
II.
III.

informar tempestivamente riscos não mapeados sejam eles novos ou não identificados
anteriormente;
monitorar os riscos sob sua responsabilidade; e
apoiar na definição e implementação dos planos de ação necessários para tratamento
dos riscos.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

As estruturas organizacionais da Companhia dedicadas ao gerenciamento de riscos, bem como os
mecanismos e procedimentos de integridade adotados para identificação e adequação dos riscos
ao perfil da Companhia foram alterados como forma de adequação da Companhia à realização da
sua Oferta Pública Inicial de Ações e adequação ao Regulamento do Novo Mercado e parte delas
está iniciando suas atividades, em especial o Comitê de Auditoria, a Área de Auditoria Interna e a
Área de Compliance.

c)
A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Os Administradores da Companhia entendem que a sua atual estrutura operacional e de controles
internos é adequada ao seu porte, bem como às atividades realizadas no dia a dia da Companhia.
Contudo, ela preza pela evolução constante de seus controles internos e de sua estrutura
operacional e sua administração está sempre avaliando a necessidade de novos investimentos para
aprimorá-los.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

a)
Seoemissorpossuiumapolíticaformalizadadegerenciamentoderiscosdemercado,destacando,
emcasoafirmativo,oórgãoqueaaprovoueadatadesuaaprovação,e,emcasonegativo,asrazõespelas
quaisoemissornãoadotouumapolítica

Conformeinformadonoitem5.1.a.desteFormuláriodeReferência,aCompanhiapossuiumaPolíticade
GerenciamentodeRiscos(“PolíticadeRiscos”),aprovadapeloConselhodeAdministraçãoem10demaiode
2021 e atualizada em 02 de julho de 2021, não possuindo, contudo, uma política específica de risco de
mercadoformalmenteaprovada.

APolíticadeRiscoscitaosriscosdemercadoaqueaCompanhiaestásujeita,conformeidentificadospela
Companhia,deformagenérica,sendoqueosobjetivoseestratégiasdeproteçãoparataisriscosdevemser
definidospelosórgãosquecompõemaestruturadegerenciamentoderiscosdescritosnapolítica.

b)
Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
incluindo:
i)
Osriscosparaosquaissebuscaproteção

A Companhia não possui uma política específica para tratar os riscos de mercado. Contudo, conforme
mencionadonoitem5.1enosubitem“a”desteitem5.2,osriscosdemercadoaqueaCompanhiaentende
estarsujeita,estãodescritosesãotratadosnaPolíticadeRiscos.ACompanhia,nostermosdaPolíticade
Riscos, busca proteção para o risco de mercado descrito no item 4.2 deste Formulário de Referência,
notadamenteoRiscodeTaxadeJuros.
Para informações adicionais sobre riscos para os quais a Companhia busca proteção, vide item 5.6 deste
FormuláriodeReferência.

ii)

Aestratégiadeproteçãopatrimonial(hedge)


ACompanhianãoutilizaestratégiasdeproteçãopatrimonialespecificaparaoriscodetaxadejurosenão
possuiinstrumentosfinanceirosderivativosvisandoproteçãopatrimonial,dadoqueosriscosaosquaisesta
sujeita,tantonoativoquantonopassivo,nãotêmmagnitudequejustifiquetaistransações.

iii)
Osinstrumentosutilizadosparaproteçãopatrimonial(hedge)

ACompanhianãoutilizainstrumentosparaaproteçãopatrimonialespecíficaparaoriscodetaxadejurose
nãopossuiinstrumentosfinanceirosderivativosvisandoproteçãopatrimonial,dadoqueosriscosaosquais
estasujeita,tantonoativoquantonopassivo,nãotêmmagnitudequejustifiquetaistransações.
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iv)
Osparâmetrosutilizadosparaogerenciamentodessesriscos

ACompanhiagerenciaosriscosaosquaisentendeestarexpostadeformacontínua,avaliandoseaspráticas
adotadas na condução das atividades estão em linha com os parâmetros preconizados pela sua
administração.Fazoacompanhamentodasprojeçõesdemercadoparaíndicesdeinflação(IPCA,IGPͲMe
INCC)etaxadejurosatravésdoboletimFocus,doBancoCentraldoBrasil,emantemoscomunicaçãocom
diversosstakeholders,emrelaçãoàstendênciasdemercado.

Asaplicaçõesfinanceiras,dealtaliquidez,sãorealizadaspormeiodedefiniçãodeestratégiasconservadoras,
visandoprincipalmentesegurançaerentabilidade.EssasaplicaçõesfinanceirasreferemͲsesubstancialmente
aCertificadosdeDepósitosBancáriosefundosdeinvestimentosatreladosavariaçãodoCDI.

Assim,ativosepassivosfinanceirosequilibramͲsenosriscosdemercadoreduzindonossaexposição.

v)
Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial(hedge)equaissãoessesobjetivos

A Companhia não utiliza instrumentos financeiros derivativos em estratégias de tomada de posições
intencionaiscomoobjetivodeaproveitaroportunidadesdemercado.
vi)

Aestruturaorganizacionaldecontroledegerenciamentoderiscodemercado

AgestãoderiscosdemercadotambéméregulamentadapelaPolíticadeRiscos,quedescreveomodelode
gestãoderiscoseatribuiçõesdecadaagente,complementadapelasatribuiçõesespecificadasnoitem5.1,
b,iii,acima.

c)
a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
políticaadotada.

A Companhia não possui uma política específica para tratar os riscos de mercado. Contudo, conforme
mencionadonoitem5.1enosubitem“a”desteitem5.2,osriscosdemercadoaqueaCompanhiaentende
estarsujeita,estãodescritosesãotratadosnaPolíticadeRiscos.Nestesentido,aCompanhiaentendequea
estrutura e abordagem de riscos de mercado e controles internos estabelecida até a data referência é
adequadaaocumprimentodesuaPolíticadeRiscos.
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a)
As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuaisimperfeiçõeseasprovidênciasadotadasparacorrigiͲlas.

A Companhia acredita que seus procedimentos de controles gerenciais são adequados para suprir as
necessidadesnodesenvolvimentodeseusnegócios.

Antes de realizar investimentos, fazemos estudos detalhados de viabilidade econômicoͲfinanceira, esses
estudosservemdesuporteparadiscussõesdocomitêdeinvestimentoseaeventualaprovaçãodosprojetos.

Adicionalmente,entendemosqueosprocedimentosinternosesistemasdeelaboraçãodedemonstrações
financeirassãosuficientesparaassegurarsuaeficiênciaeprecisão.

Comoaceleradocrescimento,osnossosdiretoresdecidirampelaimplantaçãodeaçõesqueassegurema
promoção da confiabilidade nas demonstrações financeiras, segurança e conformidade dos controles
internos.

Destaforma,destacamosalgumasiniciativasqueilustramabuscapelaaplicabilidadedasprerrogativasda
governançacorporativa:

x PolíticadeGerenciamentodeRiscos:aprovadapeloConselhodeAdministração,em10demaiode
2021 e atualizada em 02 de julho de 2021,o principal objetivo desta política é estabelecer as
diretrizeseresponsabilidadesnagestãoderiscosaqueestamosexpostos,especialmentenotocante
àcriaçãodemecanismosparaidentificaçãoeanálisedosriscosquepossamnosafetar,bemcomo
controleseprocedimentosparamonitoramento,deformaaprevenirsuaocorrênciaouminimizar
seuimpacto;e

x CódigodeCondutapossuímosumCódigodeCondutaelaboradoematençãoàLeiAnticorrupção(nº
12.846/2013). O documento trata de valores, princípios éticos, responsabilidades e normas de
condutaqueorientamaempresaepermitemavaliargrandepartedassituações.Eleaindabusca
minimizarasubjetividadedasinterpretaçõespessoaissobrenossosprincípiosmoraiseéticos.Foi
criado,ainda,peloConselhodeAdministração,oComitêdeAuditoria(nãoestatutário),responsável
por analisar, investigar e atuar nos potenciais desvios de conduta e apoiar no esclarecimento de
eventuaisdúvidasdosintegrantes.

AsprincipaispráticadecontrolesinternosadotadospelaCompanhiasão:

x validaçãoperiódicadoscontrolesexistentesquemitigamoudetectamirregularidadese/oufalhas,
garantindoaeficáciaoperacionaldoscontrolesinternos;

x definição dos planos de ação necessários para tratamento dos riscos e controles e assegurar a
implementaçãodestesplanosvisandoaeficáciadoscontrolesinternoscomoobjetivodemitigaros
riscosdaCompanhia;e
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x


ações preventivas, orientativas e de monitoramento, comunicações internas, treinamentos e
aplicaçãodemedidasdisciplinaresparagarantiraaplicaçãodasnormasinternasdaCompanhiaeda
legislaçãoaplicávelaosnegócios.


Quaisquerfalhasidentificadasnaexecuçãodoscontrolesinternossãocorrigidaspormeiodaaplicação
deplanosdeaçãocomoobjetivodegarantirsuacorretaexecuçãonoencerramentodoexercícioeevitar
recorrências.

ACompanhiacontinuaatentaàsnovastecnolociaseaodesenvolvimentopessoaldeseuscolaboradores,
einvesteemseuscontrolesafimdeaprimoráͲloscadavezmais.

b)
Asestruturasorganizacionaisenvolvidas

Asáreasenvolvidascomostrabalhosdeverificaçãoemonitoramentodecontrolesinternossãodiretamente
ligadasaoConselhodeAdministração,garantindoaindependênciadesuaatuação,asaber:

ConselhodeAdministração

OConselhodeAdministração,dentreoutrasatribuições,avaliaperiodicamenteaexposiçãodaCompanhiaa
riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de
integridade/conformidade.AnalisaosrelatórioproduzidospeloComitêdeAuditoria,recomendandoações
aseremadotadas.Alémdisso,éoórgãoresponsávelpelaeleiçãodosmembrosdoComitêdeAuditoria,bem
comopelaaprovaçãodealteraçõesemseuregimentointernoenapolíticadegerenciamentoderiscos.

ComitêdeAuditoria

OComitêdeAuditoriafuncionacomoórgãoindependente,dotadodeautonomiaoperacionaleorçamento
próprioaprovadopeloConselhodeAdministração.E,emrelaçãoaossistemasdecontrolesinternosede
gestãoderiscos,possuiasseguintesatribuições:

(i)
AcompanharasatividadesdaÁreadeControlesInternos,GerenciamentodeRiscoseComplianceda
CompanhiadaCompanhia,bemcomotomarconhecimentoeanalisaroprocessodainformaçãofinanceira
eossistemasdecontrolesinternosligadosaosriscosdaCompanhia,eassegurarqueosprincipaisriscosda
Companhiasejamidentificados,administradose devidamentereportados,identificando,destaforma:(a)
diferentestiposderiscosqueaCompanhiapossaenfrentar,incluindoriscosdenegócioseoperacionais;(b)
asmedidasnecessáriasparamitigaroimpactodequalquerrisco,casoalgumdelessematerialize;e(c)os
sistemasdeinformaçãoemonitoramentointernoqueserãoutilizadosparamonitoraregerirtaisriscos;e

(ii)
Analisar,juntamentecomoauditorindependente,aauditoriainternaeaDiretoriadaCompanhia,
(a)aadequaçãoeeficiênciadossistemasdecontrolesinternos(incluindoqualquerdeficiênciaoumudança
significativanoscontrolesinternosreportadosaoComitêpelosauditoresindependentes),práticascontábeis,
controleseprocedimentosdeinformação(eseusrelatóriosgerenciaiscorrespondentes)daCompanhia;e
(b) as atuais tendências e atualizações contábeis, e tomar as medidas que se façam necessárias a esse
respeito.
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OComitêdeAuditoriaacompanhaasaçõesrealizadaspelasáreasdospontosidentificadospelostrabalhos
daauditoriainterna.OComitêdeAuditoriadeveinformarsuasatividadestrimestralmenteaoConselhode
Administração, sendo que a ata da reunião do Conselho de Administração deverá ser divulgada,
mencionando o reporte. Além disso, a Companhia deverá divulgar, anualmente, relatório resumido do
Comitê, contemplando as reuniões realizdas e os princpiais assuntos discutidos, e destacando as
recomendaçõesfeitaspeloComitêaoConselhodeAdministraçãodaCompanhia.

Diretoria
ADiretoriaéresponsávelpelaimplantaçãodagestãodoscontrolesinternosederiscosnaCompanhia,bem
comoelaborarerevisarperiodicamentenormaseprocedimentossobregerenciamentoderiscos,bemcomo
avaliarasrecomendaçõesdeauditoresexternoseconsultoressobrefalhasemelhoriasnosprocessosde
controleinternoegestãoderiscos.
AuditoriaInterna
A área de Auditoria Interna é responsável por aferir a qualidade e efetividade dos processos de
gerenciamento de riscos, controles e governança, avaliar o sistema de controles internos da Companhia,
monitorar o ambiente interno e a efetividade do gerenciamento de riscos da Companhia, identificar e
apontarriscoseventualmenteaindanãomapeadosnaorganizaçãoatravésdaavaliaçãoindependentedo
ambientedecontrolesinternos;proporaoComitêdeAuditoriaasmelhoriasnecessáriasaocontrolederiscos
e atuar em eventos críticos de exposição da Companhia, para garantir a avaliação do evento e seus
necessáriosimpactosnogerenciamentoderiscosdaCompanhia.AáreadeAuditoriaInternareportaͲseao
ComitêdeAuditoriae,indiretamenteaoConselhodeAdministraçãodaCompanhia
ÁreadeCompliance
Aárea deCompliance éresponsávelpor:(i)recebereapurar denúnciasrelativasaodescumprimentode
normasdecondutaedemaisatosilícitosqueenvolvamaCompanhia,suaadministração,colaboradorese
terceirizados;(ii)realizartreinamentosdaadministração,colaboradoreseterceirizadosdaCompanhiasobre
asnormasdeCompliance;(iii)desenvolverosprocessosaseremutilizadosnogerenciamentodeRiscos;(iv)
elaborarerevisardenormas,códigosediretrizesdeCompliancedaCompanhia;e(iv)prepararrelatórios
anuais sobre os principais riscos relacionados; e (v) preparar relatórios anuais sobre os principais riscos
relacionados.
AáreadeCompliancereportaͲseaoComitêdeAuditoriae,indiretamente,aoConselhodeAdministraçãoda
Companhia.
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AestruturaorganizacionaldecontrolesinternosdaCompanhiaencontraͲsedescritanoorganogramaabaixo:




As estruturas organizacionais da Companhia dedicadas ao gerenciamento de riscos, bem como os
mecanismoseprocedimentosdeintegridadeadotadosparaidentificaçãoeadequaçãodosriscosaoperfil
daCompanhiaforamalteradoscomoformadeadequaçãodaCompanhiaàrealizaçãodasuaOfertaPública
InicialdeAçõeseadequaçãoaoRegulamentodoNovoMercadoepartedelasestáiniciandosuasatividades,
emespecialoComitêdeAuditoria,aÁreadeAuditoriaInternaeaÁreadeCompliance.


c)
Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicandoocargodaspessoasresponsáveispeloacompanhamento.

Alémdasestruturascitadasnositens(a)e(b)destetópico,nostermosdaPolíticadeGerenciamentode
Riscos,osmembrosdoComitêdeAuditorianãoEstatutáriosãoresponsáveisporacompanharereportarao
ConselhodeAdministraçãoaeficiênciadoscontrolesinternosdaCompanhia.

OComitêdeAuditorianãoEstatutário,cujasatribuiçõeselencadasnoitem5.1acimaforamaprovadaspelo
ConselhodeAdministraçãoem10demaiode2021,elaborarárelatórioanualdostrabalhosrealizados,com
basenasinformaçõescoletadasportodaoperaçãodaCompanhia,emespecialpelasinformaçõesrecebidas
daÁreadeAuditoriaInterna,oqualseráentreguediretamenteaoConselhodeAdministração.

Paraoexercíciodesuasfunções,oComitêdeAuditorianãoEstatutáriotemautonomiaoperacionalepossui
orçamentopróprio,aprovadopeloConselhodeAdministração.NadatadesteFormuláriodeReferência,o
ConselhodeAdministraçãodaCompanhiaconsideraaestruturaeorçamentodaÁreadeAuditoriaInterna
suficientesaodesempenhodesuasfunções.
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d)
Deficiênciaserecomendaçõessobreoscontrolesinternospresentesnorelatóriocircunstanciado,
preparadoeencaminhadoaoemissorpeloauditorindependente,nostermosdaregulamentaçãoemitida
pelaCVMquetratadoregistroedoexercíciodaatividadedeauditoriaindependente

OsauditoresexternosdaCompanhia,quandodaexecuçãodeseustrabalhosdeauditoriadasdemonstrações
financeirasdoexercíciofindoem31dedezembrode2020,conformerelatóriodeauditoriaedeacordocom
o previsto na Resolução CVM nº 23/20, apresentaram deficiências significativas no que tange aos seus
controlesinternos.

OsauditoresexternosdaCompanhia,quandodaexecuçãodeseustrabalhosdeauditoriadasinformações
financeiras trimestrais do período de três meses findo em 31 de março de 2021, conforme relatório de
auditoriaedeacordocomoprevistonaResoluçãoCVMnº23/20,apresentaramdeficiênciassignificativas
noquetangeaosseuscontrolesinternos.

Na avaliação desses riscos, segundo as normas de auditoria, o auditor considera os controles internos
relevantesparaaelaboraçãoeadequadaapresentaçãodasdemonstraçõesfinanceiras,comoobjetivode
planejar os procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. O resultado sobre a
avaliaçãodoscontroles,porpartedosauditores,éapresentadoàCompanhia,acompanhadosdesugestões
deaprimoramento.

Éimportantedestacarquetodasassugestõesoucomentáriosefetuadospelaauditoriadevemseranalisadas
einterpretadasdentrodocontextodorespectivorelatório.

Abaixoestãodescritasasdeficiênciassignificativasdescritasnorelatóriodosauditores,datadode27deabril
2021,relativasàsDemonstraçõesFinanceirasauditadasde31dedezembrode2020:

1.
DeficiêncianoprocessoecontrolessobreapreparaçãodasDemonstraçõesFinanceiras

OsAuditoresIndependentesidentificaramasseguintesdeficiênciasnoprocessodepreparação
dasdemonstraçõesfinanceiras:

a) Apesar da Administração da Companhia revisar e ter conhecimento das informações
relevantes contidas nas demonstrações financeiras, não foi implementado um controle
formal de evidenciação da revisão realizada pelos responsáveis pela governança da
Companhia.

b) Os auditores identificaram erros na preparação dessas demonstrações no que tange as
normasaplicáveis,bemcomoapresentaçãodasnotasexplicativas,osquaisforamajustados
em sua emissão final, contudo demandou tempo e recursos da Companhia para seu
endereçamento.
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c) Ausênciadepolíticascontábeisnoprocessodepreparaçãoedivulgaçãodasdemonstrações
financeirasdaCompanhia.

d) Falha na divulgação de informações essenciais aos leitores, bem como, movimentações
patrimoniais(ágiodeemissõesdasações,aportesadicionais,movimentaçãodedividendos,
temasrelacionadosaprovisãoparacontingências,etc.).

Recomendações:OsAuditoresrecomendaramqueaCompanhiaimplementecontroleformalde
revisão das Demonstrações Financeiras por parte dos Administradores responsáveis pela
GovernançadaCompanhia.

2.

Ausênciaderevisãodoslançamentoscontábeisrealizadosmanualmente

a) Considerando as limitações sistêmicas, durante o fechamento contábil são realizados
lançamentos contábeis de forma manual, para os quais não foram desenhados e
implementados políticas e controles internos considerando, dentre outros fatores,
formalizaçãoeevidênciaderevisãosobreosmesmos.

b) Alémdaausênciadedesenhoeimplementaçãodoprocessoderevisãomencionadoacima,
osAuditoresIndependentesidentificaramtambémdiferençasentreosrelatóriossuportese
os saldos contábeis, (ex. PECLD, Direito de uso, Estoque, Empréstimos, Arrendamentos
Passivos,Parcelamentosetc.),quesãoefetuadasdeformamanualcomplanilhasauxiliares,
nosquaisidentificarampendênciasdeconciliação.


3.

Recomendações:

a) OsAuditoresIndependentesrecomendaramqueoslançamentosmanuaissejamrevisados
porprofissionaisdiferentesdaquelesqueefetuaramoslançamentosequeasrevisõessejam
evidenciadasformalmente.

b) Os Auditores Independentes recomendaram que a Companhia ajuste o processo de
integraçãoentreasinformaçõescontábeisedepartamentos,demodoadeixarconciliadas
asposiçõescontábeiseasplanilhasauxiliares.

Ausênciadeatividadesdecontrolerelacionadasaoprocessodeformalizaçãodospedidosde
vendas,aprovaçãodedescontos,preçoseoutrasexceçõesnospedidosdecompraevenda

Comentários:

Para os processos relacionados às atividades de receita com locação de equipamentos, os
Auditores Independentes identificaram alguns controles não implementados e formalizados,
conformeabaixo:

a) Os Auditores Independentes não identificaram atividade de controle implementada
referenteaformalizaçãodamediçãodoserviçocontratadoporpartedosclientesdeforma
agarantirquenãoexistamreceitaporvaloresdiferentesdoscontratadoseregistradosno
sistema;
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b) Os Auditores Independentes não identificaram atividade de controle implementada que
assegurequetodosospedidosdevendaprocessadostenhamsidorevisadoseaprovadose
queeventuaisdescontostenhamsidoaprovadosporprofissionaiscomlimitedealçadapre
determinado. Os Auditores Independentes verificaram que não existe uma política
formalizada,equeosdescontossãoaplicadosapartirdatabelapadrãobase,emqueopreço
aseraplicadoéentre4%e5%dovalordomaquinário.

c) Os Auditores Independentes não identificaram atividade de controle implementada para
identificara receita com prestaçãodeserviçorealizadoporém aindanãofaturadoeviceͲ
versa.AtualmenteoscontrolesdaCompanhiaoperamparaqueoreconhecimentodareceita
sejamensuradosempreaotérminodalocaçãoouemissãodanotafiscaldeprestaçãodo
serviço.DessaformaosAuditoresIndependentesentendemqueaCompanhianãoatende
aoreconhecimentodareceitanacompetênciaadequada.

Recomendações:

a) OsAuditoresIndependentesrecomendaramqueaCompanhiaenvideesforçosparamitigar
eaprimorarestescontroles,visandoadequaroreconhecimentodareceitaacompetência
adequada.

b) Adicionalmente os Auditores Independentes recomendaram implementar atividades de
controlequegarantamarevisãodasmedições,aprovaçãodeexceçõesdiversas,alémda
segregaçãodefunçõesadequada.

Abaixoestãodescritasasdeficiênciassignificativasdescritasnorelatóriodosauditores,datadode02dejulho
de2021,referenteàsInformaçõesFinanceirasTrimestraisde31demarçode2021:

1.
DeficiêncianoprocessoecontrolessobreapreparaçãodasDemonstraçõesFinanceiras

Comentários:

OsAuditoresIndependentesidentificaramasseguintesdeficiênciasnoprocessodepreparação
dasDemonstraçõesFinanceiras:
a) ApesardeaAdministraçãorevisareterconhecimentodasinformaçõesrelevantescontidas
nasdemonstraçõesfinanceiras,nãofoiimplementadoumcontroleformaldeevidenciação
darevisãorealizadapelosresponsáveispelagovernançadaCompanhia.

b) Os Auditores Independentes identificaram erros na preparação dessas demonstrações no
quetangeasnormasaplicáveisbemcomoapresentaçãodasnotasexplicativas,aqualfoi
ajustadoemsuaemissãofinal,contudodemandoutempoerecursosdaCompanhiaparaseu
endereçamento.
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c) AusênciadepolíticascontábeisnoprocessodepreparaçãoedivulgaçãodasDemonstrações
FinanceirasdaCompanhia.

Recomendações:

OsAuditoresIndependentesrecomendaramqueaCompanhiaimplementecontroleformalde
revisão das Demonstrações Financeiras por parte dos Administradores responsáveis pela
GovernançadaCompanhia.
2.

Ausênciaderevisãodoslançamentoscontábeisrealizadosmanualmente

Comentários:

a) Considerando as limitações sistêmicas, durante o fechamento contábil são realizados
lançamentos contábeis de forma manual, para os quais não foram desenhados e
implementados políticas e controles internos considerando, dentre outros fatores,
formalizaçãoeevidênciaderevisãosobreosmesmos.

b) Alémdaausênciadedesenhoeimplementaçãodoprocessoderevisãomencionadoacima,
osAuditoresIndependentesidentificaramtambémdiferençasentreosrelatóriossuportese
os saldos contábeis, (ex. PECLD, Direito de uso, Estoque, Empréstimos, Arrendamentos
Passivos,Parcelamentosetc.),quesãoefetuadasdeformamanualcomplanilhasauxiliares,
osquaisidentificamospendênciasdeconciliação.

Recomendações:

OsAuditoresIndependentesrecomendaramqueoslançamentosmanuaissejamrevisadospor
profissionais diferentes daqueles que efetuaram os lançamentos e que as revisões sejam
evidenciadasformalmente.
OsAuditoresIndependentesrecomendaramqueaCompanhiaajusteoprocessodeintegração
entre as informações contábeis e departamentos, de modo a deixar conciliados as posições
contábeiseasplanilhasauxiliares.
Adicionalmente, Os Auditores Independentes informaram que durante os procedimentos de
auditoria, identificaram ajustes, devido às pendências de conciliação, os quais não foram
processadospelaCompanhiaporseremconsideradoscomonãomateriaisparaasrespectivas
demonstraçõesfinanceirastrimestrais.
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos

e) Comentáriosdosdiretoressobreasdeficiênciasapontadasnorelatóriocircunstanciadopreparado
peloauditorindependenteesobreasmedidascorretivasadotadas.

OsDiretores,aotomaremconhecimentodosrelatóriosdosAuditoresIndependentesmencionadosnoitem
“d”acimaetomaramasseguintesmedidase/oupossuemosseguintescomentáriossobreasdeficiências
constantesdosrespectivosrelatórios:

Abaixo estão descritos os comentários da Administração da Companhia em relação às deficiências
significativasdescritasnorelatóriodosAuditoresIndependentes,datadode27deabrilde2021:


1.
DeficiêncianoprocessoecontrolessobreapreparaçãodasDemonstraçõesFinanceiras

As deficiências apresentadas no processo e formalização de preparação das demonstrações
financeirassãoválidasenaturaisporessatersidoaprimeiraauditoriaporumauditor“Big4”.
NavisãodaAdministraçãoesseprocessoeaformalizaçãoaindanãoeramumaprioridadeem
2020,poisnãoimpactavamaqualidadedasdemonstraçõesfinanceiras.Porém,comopartedo
constante processo de melhorias e amadurecimento dos controles e processos essa é uma
prioridade da Administração no exercício de 2021. A Companhia salienta que a melhora nas
estruturasdegovernançasãoumaprioridade.

OtratamentodasrecomendaçõesfeitaspelosAuditoresIndependentesemrelaçãoàdeficiência
decontrolesinternosreportadaseráfeitopeloDepartamentoFinanceiroedeContabilidadeda
Companhia,até31dedezembrode2021.

2.
Ausênciaderevisãodoslançamentoscontábeisrealizadosmanualmente

As deficiências apresentadas no processo e formalização de preparação das demonstrações
financeirassãoválidasenaturaisporessatersidoaprimeiraauditoriaporumauditor“Big4”.

AAdministraçãodaCompanhiacomprometeͲseaimplantarasrecomendaçõesdosAuditores
Independentesaolongodoanode2021.

OtratamentodasrecomendaçõesfeitaspelosAuditoresIndependentesemrelaçãoà
deficiênciadecontrolesinternosreportadaseráfeitopeloDepartamentoFinanceiroede
ContabilidadedaCompanhia,até31dedezembrode2021.

3.
Ausênciadeatividadesdecontrolerelacionadasaoprocessodeformalizaçãodospedidosde
vendas,aprovaçãodedescontos,preçoseoutrasexceçõesnospedidosdecompraevenda

As deficiências apresentadas no processo e formalização de preparação das demonstrações
financeirassãoválidasenaturaisporessatersidoaprimeiraauditoriaporumauditor“Big4”.
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AAdministraçãodaCompanhiacomprometeͲseaimplantarasrecomendaçõesdosAuditores
Independentesaolongodoanode2021.Comopartedoconstanteprocessodemelhoriase
amadurecimentodoscontroleseprocessosessaéumaprioridadedaAdministraçãonoexercício
de2021.

O tratamento das recomendações feitas pelos Auditores Independentes em relação à
deficiência de controles internos reportada será feito pelo Departamento Financeiro e de
Contabilidade da Companhia, até 31 de dezembro de 2021. Adicionalmente, a Companhia
entendequeadeficiênciareportadajáseencontravadevidamentesanadaquandodaemissão
das Informações Financeiras Trimestrais relativas ao período de três meses findo em 31 de
marçode2021.
Abaixo estão descritos os comentários da Administração da Companhia em relação às deficiências
significativasdescritasnorelatóriodosAuditoresIndependentes,datadode02dejulhode2021:

1. DeficiêncianoprocessoecontrolessobreapreparaçãodasDemonstraçõesFinanceiras

As deficiências apresentadas no processo e formalização de preparação das demonstrações
financeirassãoválidosenaturaisporessatersidoaprimeiraauditoriaporumauditor“Big4”.Na
visãodaAdministraçãoesseprocessoeformalizaçãoaindanãoeramumaprioridadenarotinada
Companhia,poisnãoimpactavamaqualidadedasdemonstraçõesfinanceiras.Porém,comoparte
donossoconstanteprocessodemelhoriaseamadurecimentodoscontroleseprocessoseessaé
umaprioridadedaAdministraçãonoexercíciode2021.Salientamosqueamelhoranasestruturas
degovernançasãoumaprioridadedaCompanhia.
Além disso, a Companhia implantou em julho de 2021 um Comitê de Auditoria que irá
supervisionar a revisão das demonstrações financeiras e supervisionar a implementação de
melhoradecontroleseprocessos.
OtratamentodasrecomendaçõesfeitaspelosAuditoresIndependentesemrelaçãoàdeficiência
decontrolesinternosreportadaseráfeitopeloDepartamentoFinanceiroedeContabilidadeda
Companhia,até31dedezembrode2021.
2.

Ausênciaderevisãodoslançamentoscontábeisrealizadosmanualmente

As deficiências apresentadas no processo e formalização de preparação das demonstrações
financeirassãoválidosenaturaisporessatersidoaprimeiraauditoriaporumauditor“Big4”.
AAdministraçãocomprometeͲseaimplantarasrecomendaçõesdoauditornoanode2021.
OtratamentodasrecomendaçõesfeitaspelosAuditoresIndependentesemrelaçãoàdeficiência
decontrolesinternosreportadaseráfeitopeloDepartamentoFinanceiroedeContabilidadeda
Companhia,até31dedezembrode2021.
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5.4 - Programa de Integridade

a.seaCompanhiapossuiregras,políticas,procedimentosoupráticasvoltadasparaaprevenção,detecção
e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso
positivo:
i.osprincipaismecanismoseprocedimentosdeintegridadeadotadosesuaadequaçãoaoperfileriscos
identificados pela Companhia, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas,
procedimentoseaspráticassãoadaptadas

ACompanhia,pormeiodoConselhodeAdministração,aprovouem02dejulhode2021oseuCódigode
Conduta). O documento trata de valores, princípios éticos, responsabilidades e normas de conduta que
orientam a empresa e permitem avaliar grande parte das situações. O Código busca, ainda, minimizar a
subjetividadedasinterpretaçõespessoaissobreprincípiosmoraiseéticosdaCompanhia.

Alémdisso,foicriadopeloConselhodeAdministraçãooComitêdeAuditoriadaCompanhia,bemcomouma
áreadeauditoriainterna,conformedetalhadonoitem5.3(b)desteFormuláriodeReferência.

Reafirmando o compromisso da Companhia com o tema, são promovidos treinamentos anuais com os
colaboradoresdetodososníveis.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da
independênciadeseusdirigentes,seexistentes

ACompanhiapossuirecursoseferramentasparamonitoramentoetratamentodesituaçõesrelacionadasao
programadeintegridade(Compliance),bemcomoaaplicaçãodetreinamentoseavaliaçõesperiódicasde
riscos.Ostreinamentossãorealizadosdeacordocomanecessidade,comfrequênciamínimaanual.

O Comitê de Auditoria não Estatutário, eleito pelo Conselho de Administração, é responsável pelo
recebimento e apuração das denúncias, sendo assessorado pela área de Compliance da Companhia na
investigaçãoeapuraçãodedenúnciasespecificas.

As estruturas organizacionais da Companhia dedicadas ao gerenciamento de riscos, bem como os
mecanismoseprocedimentosdeintegridadeadotadosparaidentificaçãoeadequaçãodosriscosaoperfil
daCompanhiaforamalteradoscomoformadeadequaçãodaCompanhiaàrealizaçãodasuaOfertaPública
InicialdeAçõeseadequaçãoaoRegulamentodoNovoMercadoepartedelasestáiniciandosuasatividades,
emespecialoComitêdeAuditorianãoEstatutário,aÁreadeAuditoriaInternaeaÁreadeCompliance.


iii.seaCompanhiapossuicódigodeéticaoudecondutaformalmenteaprovado,indicando:
•seeleseaplicaatodososdiretores,conselheirosfiscais,conselheirosdeadministraçãoeempregadose
seabrangetambémterceiros,taiscomofornecedores,prestadoresdeserviço,agentesintermediáriose
associados

ACompanhiapossui,desde02dejulhode2021,umCódigodeConduta,aplicávelatodososmembrosdos
órgãos da Administração (diretores, diretores executivos, conselheiros e membros de comitês),
colaboradores e terceiros que se relacionam com a Companhia, inclusive fornecedores e prestadores de
serviços. O Código de Conduta, conforme alterado de tempos em tempos, é aprovado pelo Conselho de
AdministraçãodaCompanhia.
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•seecomquefrequênciaosdiretores,conselheirosfiscais,conselheirosdeadministraçãoeempregados
sãotreinadosemrelaçãoaocódigodeéticaoudecondutaeàsdemaisnormasrelacionadasaotema

TodososcolaboradoresdaCompanhiasãocientificadosetreinadosarespeitodoconteúdodoCódigode
CondutadaCompanhianomomentodesuacontratação,e,osadministradores,nomomentodesuaeleição.
Além disso, sempre que ocorrem atualizações do conteúdo do Código de Conduta, seu conteúdo é
novamente divulgado e disponibilizado para todos os administradores, colaboradores, fornecedores e
prestadoresdeserviçosdaCompanhia.

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificandoodocumentoondeessassançõesestãoprevistas

NoscasosemquehouverviolaçãooususpeitadeviolaçãodequalquerdosdispositivosdoCódigodeConduta
daCompanhia,oComitêdeAuditoriaInternaseráacionada,eavaliaráosfatosapresentados,aplicando,
conforme o caso, as medidas disciplinares abaixo, previstas no Código de Conduta, em qualquer ordem,
dependendodagravidadedasituação:(a)advertênciaverbal;(b)advertênciaporescrito;(c)suspensão;(d)
demissãosemjustacausa;(e)demissãoporjustacausa;(f)recisãodo(s)contrato(s)vigente(s),nocasode
fornecedores,prestadoresdeserviçoseclientes.

•órgãoqueaprovouocódigo,datadaaprovaçãoe,casooemissordivulgueocódigodeconduta,locais
naredemundialdecomputadoresondeodocumentopodeserconsultado

AúltimaversãodoCódigodeCondutafoiaprovadapeloConselhodeAdministraçãodaCompanhiaem02
dejulhode2021,eestádisponívelparaconsultanoswebsitesdaCVM(https://www.gov.br/cvm/ptͲbr),da
B3(www.b3.com.br)edaCompanhia(ri.armac.com.br).

b.seaCompanhiapossuicanaldedenúncia,indicando,emcasopositivo:
•seocanaldedenúnciaséinternoouseestáacargodeterceiros

ACompanhiapossuiumcanalconfidencialdedenúncias(“CanalConfidencial”),acessívelpormeiodosite
ouvidoria@armac.com.br,ouatravésdonúmero:(11)93450Ͳ2036,pormeiodoqualtodososcolaboradores
daCompanhia,bemcomooseupúblicoexterno,podemreportardúvidas,suspeitasouviolaçõesaoCódigo
de Conduta, às políticas da Companhia e/ou à legislação vigente de maneira confidencial, anônima (se
desejado)esemretaliação.

•seocanalestáabertoparaorecebimentodedenúnciasdeterceirosouserecebedenúnciassomentede
empregados

Conforme descrito acima, os canais para recebimento de denúncias são disponíveis para o público
interno/externo.

•sehámecanismosdeanonimatoedeproteçãoadenunciantesdeboaͲfé

O anonimato é garantido para os colaboradores e pessoas externas que não queiram se identificar, mas
realizamrelatossobresituaçõesqueinferemasregrasdecondutaética.
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•órgãodaCompanhiaresponsávelpelaapuraçãodedenúncias

TodososcasosreportadossãoapuradospeloComitêdeAuditoriaInterna,auxiliadopelaáreadeCompliance,
deformaagarantirquequaisquerreportesrecebidospormeiodoCanalConfidencialsejamendereçados
aossetoresresponsáveisdaCompanhiaequeasmedidascabíveissejamtomadas

c.seacompanhiaadotaprocedimentosemprocessosdefusão,aquisiçãoereestruturaçõessocietárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas
envolvidas

Emoperaçõessocietáriasqueenvolvemfusão,cisão,aquisiçãodesociedadesouações,ououtrostiposde
reestruturação,aCompanhiadeveráadotartodososmaisaltospadrõesdediligênciajurídicaecontábilpara
avaliar as contraͲpartes envolvidas nas operações. Entre elas, aplicamͲse verificações de integridade das
sociedades alvo e de seus acionistas e administradores. Para tanto, a Companhia contrata empresas de
consultoriaexternaeescritóriosdeadvocacia,quesereportamàdiretoriaparafinsdeavaliação,visandoà
identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares relacionadas às pessoas jurídicas
envolvidas.

d.casoacompanhianãopossuaregras,políticas,procedimentosoupráticasvoltadasparaaprevenção,
detecçãoeremediaçãodefraudeseilícitospraticadoscontraaadministraçãopública,identificarasrazões
pelasquaisoemissornãoadotoucontrolesnessesentido

Conformedescritonositensanteriores,aCompanhiapossuiCódigodeCondutaqueregulaasrelaçõesde
seuscolaboradorescom,entreoutros,comaAdministraçãoPública.
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5.5 - Alterações significativas

No último exercício social ou no exercício social corrente não houve alterações significativas nos principais riscos a
que a Companhia está exposta, tampouco na política de gerenciamento de riscos adotada.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Informações Adicionais ao item 5.2
Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando
houver, incluindo:
Os riscos para os quais se busca proteção
A Companhia não possui uma política específica para tratar os riscos de mercado. Contudo,
conforme mencionado no item 5.1 e no subitem “a” deste item 5.2, os riscos de mercado a que a
Companhia entende estar sujeita, estão descritos e são tratados na Política de Riscos. A
Companhia, nos termos da Política de Riscos, além de buscar proteção, para o risco de mercado
descrito no item 4.2 deste Formulário de Referência, também busca proteção para outros Riscos
Financeiros, a saber risco de crédito, risco de liquidez e risco de gestão de capital.
A estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A Companhia não utiliza estratégias de proteção patrimonial para os demais Riscos Financeiros e
não possui instrumentos financeiros derivativos visando proteção patrimonial, dado que os riscos
aos quais esta sujeita, tanto no ativo quanto no passivo, não têm magnitude que justifique tais
transações.
Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
A Companhia não utiliza instrumentos para a proteção patrimonial para os demais Riscos
Financeiros não possui instrumentos financeiros derivativos visando proteção patrimonial, dado que
os riscos aos quais esta sujeita, tanto no ativo quanto no passivo, não têm magnitude que justifique
tais transações.
i)

Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia gerencia os demais Riscos Financeiros aos quais entende estar exposta de forma
contínua, avaliando se as práticas adotadas na condução das atividades estão em linha com os
parâmetros preconizados pela sua administração. Faz o acompanhamento das projeções de
mercado para índices de inflação (IPCA, IGP-M e INCC) e taxa de juros através do boletim Focus,
do Banco Central do Brasil, e mantemos comunicação com diversos stakeholders, em relação às
tendências de mercado.
As aplicações financeiras, de alta liquidez, são realizadas por meio de definição de estratégias
conservadoras, visando principalmente segurança e rentabilidade.Essas aplicações financeiras
referem-se substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários e fundos de investimentos
atrelados a variação do CDI.
Assim, ativos e passivos financeiros equilibram-se nos riscos de mercado reduzindo nossa
exposição.

433

PÁGINA: 91 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos
A Companhia não utiliza instrumentos financeiros derivativos em estratégias de tomada de posições
intencionais com o objetivo de aproveitar oportunidades de mercado.
A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de risco de mercado
A gestão de riscos de mercado também é regulamentada pela Política de Riscos, que descreve o
modelo de gestão de riscos e atribuições de cada agente, complementada pelas atribuições
especificadas no item 5.1, b, iii, acima.
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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

05/10/1994

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Limitada (Armac Locação, Logística e Serviços Ltda.),
posteriormente transformada e alterada para Armac Locação, Logística e
Serviços S.A. (26/05/2020)

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve Histórico

Brevehistóricodoemissor
AhistóriadaARMACteminícioquandooSr.JoséAugustoCarvalhoAragãoadquiresuaprimeiramáquina
linhaamarelaepassaaoferecerserviçosdeterraplanagemparaossetoresdeconstruçãoeinfraestrutura
de maneira autônoma. Após anos de atividade, em 1994 o Sr. José e sua esposa Sra. Lúcia Rosa Pereira
Aragão,formalizamdefatoafundaçãodaCompanhia,eaARMACLocaçãoeEquipamentosLtda.passaa
existirformalmente.Entre1994e2009aCompanhiamanteveessencialmenteseufocooriginal,atendendo
clienteslocaisempequenosprojetos.

A partir de 2009, visualizando oportunidades de crescimento em novos segmentos, a Companhia decide
priorizaroalugueldemáquinaseequipamentospesados–aquelesutilizadoscomoferramentadetrabalho
doSr.JosénaprestaçãodosserviçosoriginaisequejáacompanhavamafamíliaAragãohádécadas.

Apósosprimeirosanosdeoperaçãocomfoconoalugueldemáquinaseequipamentos,em2013,oSr.José
Augusto Pereira Aragão, filho mais novo do casal fundador, juntaͲse à Companhia com o objetivo de
reformularamaneiracomoseoferecelocaçãodeequipamentosnoBrasil.Apesardotamanhoreduzidoda
Companhianestaépoca,elaassumeumpapeldeprotagonista,acomeçarpelarevisãodaestratégiadelongo
prazoeposicionamentodaCompanhia.

Aproximadamentedoisanosdepois,aofinalde2014,oSr.FernandoPereiraAragão,tambémfilhodocasal
fundador,juntaͲseàCompanhiaapóscincoanosnomercadofinanceiro.Juntos,demaneiradisciplinada,dão
sequênciaàimplementaçãodanovaestratégia.

Comummodelodenegóciosfocadoemtrazerbenefíciosoperacionaiseeconomiaaosclientes,aARMAC
começouaconquistaraconfiançadosclientesnoBrasil,visandoproduzirresultadossuperiores.Combase
nessemodelo,aCompanhiaacreditatersetransformadoemumdosmaioresplayersnomercadobrasileiro
delocaçãodeequipamentosemáquinaspesadas.

Emmarçode2020,osacionistasdaCompanhiaaprovaramatransformaçãodaCompanhiadesociedade
empresárialimitadaparasociedadeporaçõesdecapitalfechado,passandoaserreguladadeacordocomas
disposiçõesdaLeino6.404,de15dedezembrode1976,conformealterada(“LeidasSociedadesporAções”).

Emjunhode2020,comoobjetivode aceleraraindamaisocrescimentodaCompanhia,osacionistasda
ARMAC alienaram 29% do capital social para o Speed Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia,geridopelaGáveaInvestimentos.Emfevereirode2021,oSpeedFundodeInvestimentoem
ParticipaçõesMultiestratégiaexerceuumaopçãoadicionaldecompradeaçõeseampliousuaparticipação
para39,94%.

AentradadoSpeedFundodeInvestimentoemParticipaçõesMultiestratégiaviabilizouumnovoritmode
investimentosecrescimento.Noiníciode2020,aCompanhiaapresentava424equipamentosparalocação,
comumvolumemensaldeinvestimentosemexpansãodeR$10milhões1.Em31demarçode2021,eram
1.403equipamentosparalocaçãoeumvolumemensaldeinvestimentosemexpansãodeR$61milhões2.



1

Média de investimento do 1º trimestre de 2020.
2
Investimento de março de 2021.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas


VisãoGeral
Somos uma plataforma brasileira de locação de equipamentos multicategoria. Oferecemos a nossos clientes,
dentre outras categorias, equipamentos de linha amarela, que englobam pásͲcarregadeiras, escavadeiras
hidráulicas, retroescavadeiras, tratores de esteira, minicarregadeiras, motoniveladoras, rolos compactadores,
tratoresagrícolas,entreoutros.Acreditamosquesomosolídernacionalnalocaçãodeequipamentosdelinha
amarela,aindaquetenhamosmenosde0.5%departicipaçãodemercado.Nossomodelodenegócioconsistena
conversão do equipamento em um serviço para o cliente, em contratos que incluem disponibilidade para
manutenção24horaspordianoativoeflexibilidadeparadevoluçãoousubstituiçãodoequipamentoquandoo
projetodoclienteéfinalizado.
Comumafrotaprópriade1.403equipamentoslocáveisem31demarçode2021,servimosumagrandebasede
clientes, distribuída em 17 Estados brasileiros nos setores de logística agrícola, agroindustrial, fertilizantes,
mineração,papelecelulose,transporteseinfraestrutura.Acreditamosquemuitosdenossosclientesatuamem
setoresquesebeneficiamdevantagenscomparativasestruturaisedelongoprazodoBrasil.
Nosdestacamosporofereceraoclienteummodelodenegóciosemquenossosinteressesestãoalinhados,pois
nossos preços de locação incluem 100% da manutenção necessária em nossos equipamentos3. Para isso,
colocamosaserviçodenossosclientenossapropriedadeintelectualecapacidadeoperacionaldemanutenção,
quegarantemganhosdeeficiênciarelevantesnaoperaçãodasmáquinas.Taisganhosdeeficiênciasãobaseados
nacompletaverticalizaçãoedesintermediaçãodasatividadesdemanutençãoelogística,esuportadosporuma
forteculturacorporativa.Começamosaconstruirnossaestratégiadeverticalizaçãoem2013ehojeacreditamos
quesomoscapazesdeservirnossosequipamentoscomumaltograudeindependênciaemrelaçãoàsredesde
concessionárias,oficinasterceirizadaseoperadoreslogísticos.
Toda nossa atividade gira em torno do objetivo de melhor servir nossos clientes. Com a verticalização e
desintermediação dos processos de manutenção, capturamos e retornamos aos nossos clientes uma parcela
relevantedasaltasmargenspraticadaspelacadeianavendadepeçaseserviços.Acreditamosquepartedestas
altasmargenssejareflexodeconflitosdeinteressesedesalinhamentoentreasredesdeconcessionárioseos
proprietáriosdemáquinas.Emgeral,existeumaassimetriadeinformaçãoentreomecânicoresponsávelpelo
diagnóstico do equipamento e o proprietário da máquina. Inserido em um contexto empresarial no qual a
manutençãoétratadacomoumcentrodereceita,osobjetivosdomecânicoedoproprietárioconflitam,gerando
umaineficiênciarelevantenacadeia.Essedesalinhamentoéagravadopeloreceiodoproprietáriodeperdera
garantia do equipamento, que pode chegar a cinco anos em alguns casos. Atualmente, as cadeias ligadas à
agricultura, agroindústria, fertilizantes, mineração e papel e celulose representam aproximadamente 62% de
nossa receita líquida. Nessas cadeias, servimos aos nossos clientes em contratos de longo prazo, com o
compromissodemanternossasmáquinasemoperaçãocomíndicesdedisponibilidadesuperioresa95%,prazo
paramanutençãodemenosde24horasedereposiçãodemaquináriodanificadodeemmédia48horas.Além
daseconomiasqueentregamosaosnossosclientescomaverticalizaçãoedesintermediaçãodamanutenção,um
grandediferencialdenossoscontratoséqueoferecemaosclientesaflexibilidadededevoluçãoousubstituição
deequipamentossemcustoquandosuasnecessidadesoperacionaismudam.Dessaforma,somoscapazesde
cortartempoociosodosativosparanossosclientesegerarumagrandeeficiênciaemseusprocessos.

3

Exceto em casos de mal uso extremo nos quais negociamos com o Cliente caso-a-caso um reembolso de nossas despesas de reparo.
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Para viabilizar a flexibilidade de substituição ou devolução dos Equipamentos aos nossos clientes de
demanda recorrente, contamos com a demanda do segmento de infraestrutura – que representa
aproximadamente39%denossareceitalíquida.Servimosaessesclientesnomodelodeassetsharing,no
qualoferecemosmáquinassemperíodosmínimosdelocação.Projetosdeenergiarenovável,saneamento
básico, rodoviários, ferroviários e de infraestrutura urbana representam a maior parte da demanda por
nossosserviçosdeassetsharing.Esseéummodelodenegóciosconsolidadoempaísesdesenvolvidos,como
nosEstadosUnidosdaAmérica,masqueaindaéincipientenoBrasil.Paraessesclientes,aflexibilidadede
podercontratarosEquipamentosapenasparaoperíododeseuprojetoéograndepilardenossaproposta
de valor. Com o asset sharing entre diferentes tipos de projeto, segmentos da economia e regiões
geográficas, além de estarmos expostos à um risco de demanda bastante reduzido, acreditamos que
trazemos às cadeias de valor onde atuamos uma eficiência muito maior no uso dos recursos para
movimentação de granéis sólidos, terra e materiais. Em função de nossos processos comerciais e
diversificaçãosetorialeregional,somoscapazesdediluiroriscodedemandadomodelodeassetsharing.
Operamoscomindependênciaàsmontadorasdeequipamentos,sempreferênciamecânicaouacordosde
fidelização.NossosprincipaisfornecedoresdemáquinassãoaJohnDeere,Volvo,Hyundai,JCB,CASE,New
Holland, Manitou, Caterpillar e Komatsu. Desenvolvemos desde 2013 um relacionamento muito próximo
comtaisfabricantes.Acreditamosquenossaindependênciaemrelaçãoàsmontadorasnospermiteadquirir
máquinas por preços mais acessíveis e diversificar nossa oferta para o cliente final. Além disso,
desenvolvemosumcanaldecompraescalávelquenospermiteadquirirequipamentosusadosdediversos
proprietários.
Porcontadovalorgeradoaosnossosclientes,ealinhamentodeinteressesinerenteaonossomodelode
negócios,apresentamosumcrescimentorobustodesde2017semprejudicarosretornosouageraçãode
valoraosnossosacionistas.NossareceitabrutaanualpassoudeR$27,8milhõesem2017paraR$123milhões
em31dedezembrode2020.Emmarçode2021,nossofaturamentoanualizadojáseencontravaemR$257
milhões.NossoEBITDAajustadonesseperíodopassoudeR$11,8milhõesem2017paraR$57milhõesem
2020.Emumacomparaçãoanual,emmarçode2021crescemosaumritmode173%nossareceitalíquidae
219%nossoEBITDAAjustado.Valedestacarqueatotalidadedestecrescimentofoiorgânico.
Nosso lucro líquido caixa, calculado com base no IRPJ/CSLL e PIS/COFINS efetivos do período, conforme
descrito no item 3.2 (“Lucro Líquido Caixa”), também apresentou forte crescimento, passando de R$ 8
milhõesem2017paraR$36milhõesem2020,oqueresultaemumCAGRde69%noperíodocompreendido
entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de março de 20214. Em março de 2021, nosso lucro líquido caixa
anualizadoencontravaͲseemR$75milhões,umcrescimentode152%emrelaçãoamarçode2020.





4

Últimos12meses.
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As imagens abaixo ilustram o crescimento da nossa Receita Bruta, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Caixa,
evoluçãodoFluxodeCaixaOperacionalGerencial,ROICAjustado5eROEAjustado6.

Fonte:Companhia


Fonte:Companhia


5

Conforme descrito no item 3.2.
6
Conforme descrito no item 3.2.
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Fonte:Companhia

OcrescimentodaCompanhiaéfrutodenossofocototalnasnecessidadesdoclienteedoalinhamentode
interesses do nosso modelo de negócios. Portanto, nosso crescimento não é derivado apenas de uma
acelerada ampliação da carteira de clientes, como também de uma forte fidelização da base atual de
contratantes. Abaixo, apresentamos a evolução do faturamento das safras de clientes de asset sharing.
Conforme mostra a figura, o nosso relacionamento com os clientes de contrato de curto prazo tem se
mostradorecorrenteeduradouro:ofaturamentodetodasassafrastrimestraisapartirde2019apresentam
crescimentoexpressivo.
Crescimentotrimestraldasreceitasdecadasafradeclientes:
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Considerandootamanhodenossomercadodeatuação,nossapropostacomercialdiferenciada,focadaem
repassaraosclientesobenefíciodanossaescala,aexcelênciadoserviçoprestadoearobustezdosnossos
processos, enxergamos uma oportunidade atrativa de expansão de participação de mercado. Com um
pipelinedevendasvolumoso,acreditamosqueonossocrescimentonãoenfrenta,nopresentemomento,
restriçõesdedemanda:aexpansãodaoperaçãoéfunção,predominantemente,doinvestimentodecapital
(CAPEX) que realizamos para aquisição de novos equipamentos. Acreditamos que o EBITDA mensal
anualizadoéamelhormétricaparamedirnossaalavancagem,pois,considerandooaltocrescimentoque
apresentamos nos últimos anos, o EBITDA dos últimos 12 meses se torna rapidamente defasado,
sobrestimandonossarealalavancagem.
Escalamosconsideravelmentenossosinvestimentosnosúltimosdoisanos.Noprimeirotrimestrede2019,
nossoCAPEXanualizadoeradeR$15milhões.Jánoprimeirotrimestrede2020,nossoCAPEXanualizado
aumentou R$103 milhões, atingindo R$118 milhões. Por fim, nosso investimento anualizado no primeiro
trimestrede2021alcançouR$570milhões,comumaaceleraçãosensívelnamargem:oCAPEXanualizado
demarçode2021totalizouR$727milhões.
Nográficoabaixo,podemosobservaraaceleraçãodonossoCAPEXmensal,decorrenteprincipalmentedo
maior acesso a crédito para financiar investimentos em novos equipamentos. Acreditamos que temos
capacidadeoperacionalparaaceleraraindamaisaalocaçãodecapitalemnovosequipamentos,umavezque
oatualritmodecrescimentonãodesenquadrouosprincipaisKPIsdaoperação.


Fonte:Companhia.
Nosso processo de vendas para geração de oportunidades de investimento se apoia em ferramentas de
tecnologiaparamaximizarageraçãoeconversãodeleads.
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Asvendasdenossosserviçosparaclientesnossetoresagroindustriais,defertilizantes,mineraçãoepapele
celulosetêmumciclodefechamentomaislongoeumticketmédiodeR$196mil/mês.Nessessetores,
temoshojeemnossosistemaumtotalde1.047oportunidadesemprocessodenegociação.Considerandoa
vantagemcomparativadoBrasilnessessegmentos,essaéumademandaresilienteecrescente,enosvemos
comoumagentequeagregagrandeeficiênciaaprocessoscríticosdessesclientes.Apenas7%doscontratos
emdisputasãoemclientesatuaisdaCompanhia,oquereforçaotamanhoepulverizaçãodessesmercados
noBrasil.
Comrelaçãoanossasvendasdeassetsharing,nossasequipesestãodisputandohoje3.590oportunidades,
comumticketmédiodeR$59mil/mês,eumaduraçãomédiamaiscurta.Osrecentesleilõesdeativosde
infraestruturaserãonofuturoumgrandefatorampliadordessademanda.Apenas15%dasoportunidades
emdisputaatualmentesãoemclientesatuaisdaCompanhianosetordeinfraestrutura.
RetornoSobreosInvestimentosRealizados
Nosso processo de manutenção verticalizado, protagonizado por mecânicos inseridos em uma cultura
corporativa que se orgulha em fazer a coisa certa para o cliente, e em menor medida nossa escala na
aquisiçãodemáquinas,permitemqueobtenhamos,atéomomento,retornosmédiosdesalavancadosde
38%aoanonosequipamentosqueadquirimos.Opaybackmédiodenossosinvestimentosocorreem31
mesese,apósesseperíodo,somoscapazesdeestenderavidaútildoativoporaomenosseteanosadicionais.
Apartirdisso,épossívelestimarque,emdezanosdeatividade,emmédia,oativogeracercade3,5xoseu
valordeaquisiçãoemfluxodecaixaoperacionallivre.Ainda,conformeimagemabaixo,amaiorpartedo
nossofluxodecaixaégeradopelocomponentedeprestaçãodeserviço,enãopelocomponentedecapital
embutidonomodelodelocação.


Fonte:Companhia
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Esseretornonãoéfrutodeumaprecificaçãodesequilibradaparaoclientefinal,esimdaseficiênciasgeradas
pelosnossosprocessosoperacionais,fatoressequeacreditamostercontribuídoparaquenãotenhamostido
nenhumaperdamaterialdeclientesnosúltimosseteanos.Conformeilustradoabaixo,somoscapazes,atéo
presentemomento,deproduzirumROICelevadoe,paralelamente,gerarvalorexpressivoparaosnossos
clientes.Aassimetriaemquestãoéreflexodonossocompromissoderepartircomosclientesaseficiências
geradaspelosnossosprocessoseeconomiasdeescala.Abaixo,destacamosqueamaioriadageraçãode
valor advém da nossa capacidade de realizar a manutenção do equipamento sem depender de
concessionáriosdemáquinas.
DecomposiçãodoROICAjustado:



Fonte:Companhia
Comoobjetivodeestimararentabilidademédia dosetor,sensibilizamosopreçodeaquisição,custode
manutençãoevidaútildoativoqueacreditamosseremaplicáveisaumprestadordemenorescala,quenão
opera com total independência às oficinas terceirizadas e concessionários. Com base nas premissas
elencadasabaixo,estimamosqueo prestadormédioenfrenta dificuldadeparagerarlucroeconômicoao
preçodelocaçãoquepraticamosatualmente.
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Fonte:Companhia

Notadamente, conforme análise de sensibilidade abaixo, mesmo na hipótese de paridade de preço de
compra, estimamos que o prestador médio seria capaz de produzir retornos apenas marginalmente
superioresaocustodecapital.Ditodeoutraforma,oexercíciohipotéticosugerequeolucroeconômicoque
geramoséprotegidomajoritariamenteporvantagenscomparativascomerciais,logísticasedemanutenção,
enãomeramenteporeconomiasdeescala.
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VantagensComparativas
Acreditamosquenossasprincipaisvantagenscomparativassão:
Formaçãodepessoas.EntendemosqueosmecânicossãoosprotagonistasdanossaCompanhia.Porém,o
Brasilnãoformaemsuasuniversidadesouescolastécnicasmecânicoscomoconhecimentonecessáriopara
suportarnossaatuaçãoverticalizada.Parasuperaressedesafio,desenvolvemosnosúltimosoitoanosum
processorobustodetreinamentoecapacitaçãodepessoas,paraoqualatraímosjovenscomformaçãobásica
para nosso programa de jovens aprendizes (“graxinhas ARMAC”) e profissionais autônomos em busca de
umamudançadevida(motoristasdeaplicativo,profissionaisdeentrega,entreoutros).Essesprofissionais
participam de um programa de três semestres de treinamento onde têm a oportunidade de adquirir
conhecimentos de hidráulica, elétrica, eletrônica, mecânica diesel, borracharia, pintura, entre outros,
enquantoatuamcomoajudantesdemecânicoemnossaoficina.
CulturaeValores.Máquinasquebramemcampo,duranteasoperações.Enamaiorpartedasvezes,sua
remoçãoparaumaconcessionáriaéinviável.Emcampo,ascondiçõesraramentesãoasideais.Entreoutras
dificuldades,otrabalhoemcampoenvolveenfrentarasintempériesdotempoerealizarserviçossem
acessoaoferramentaladequado.Sendoassim,terumaequipealtamenteengajadaquevaiacampoe
realizaosreparosdemaneiraeficaz,tratandoodinheirodaCompanhiacomosefosseseudinheiro,éuma
grandevantagemcomparativa.Acreditamosquenossacultura(“GraxanaCaveira”)éumgrandemotorde
geraçãodevalorparanossosclientesededifícilreplicação.
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AsimagensabaixoforamretiradasdemateriaisinternosdaCompanhiaeexemplificamaCulturaconstruída
desde2013.
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Independência em relação aos fabricantes de equipamentos. Nosso modelo de negócios não envolve
acordosdefidelizaçãoouaoperaçãodeconcessionáriasdeequipamentos.Sendoassim,somoscapazesde
acessar uma base diversificada de fornecedores, podendo optar pelas melhores condições de custo x
benefícioecontornarsituaçõesespecíficasemqueumoumaisfabricantesestejamenfrentandodificuldades
emsuascadeiasdesuprimentos.
Escala.AcreditamosquesomoshojeomaiorcompradordeequipamentosdelinhaamarelanoBrasil.Isso
possibilita que tenhamos acesso a equipamentos a preços 20% a 30% melhores quando comparados a
compradorescommenorescaladeatuaçãonessesegmentodeequipamentos.
Base de clientes diversificada. Para oferecer a flexibilidade do modelo de negócios de asset sharing,
mantemos uma base de clientes com exposição a diversos setores da economia. Esses setores têm
sazonalidadesdiferentes,eestãoexpostosadinâmicasdemercadodiversas.Essacapilaridadetornaviável
índicesdeocupaçãodefrotaelevados(85%emmarçode2021),eéumagrandevantagemcomparativaem
relaçãoacompetidoreslocaisoudenicho.
Multidisciplinaridadedosativos.
Atuamosemcategoriasdeequipamentosondeamesmamáquinaécapazdeservirdiversossegmentosda
economia. Não acreditamos na locação de bens que podem servir apenas a um cliente específico (por
exemplo:colheitadeirasdecana),ondeovalorgeradopeloassetsharingcomoutrossegmentosdaeconomia
serialimitado.


449

PÁGINA: 107 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas


Fonte:Companhia


Desintermediaçãodacadeia.Nossomodeloindependentedeatuaçãonospermiteencontrarasmelhores
soluções de manutenção, não ficando restritos a regras e barreiras que os fabricantes impõe aos seus
concessionários. Além disso, como operamos no modelo de preço fechado, onde toda manutenção está
inclusanopreçodelocação,nossosinteressesestãoalinhadoscomaquelesdosclientesnosentidodebuscar
todasaseconomiaspossíveisnosprocessosdemanutenção.
Capacidadedeestenderavidaútildosativos.Comaverticalizaçãocompletadosprocessosdemanutenção
eadesintermediaçãodacadeiaemtermosdaaquisiçãodepeças,acreditamosquesomoscapazesdeoperar
equipamentoscommaisdedezanosdevida–frotasprivadasgeralmentesãoliquidadasemnomáximo
cincoanos–preservandoumaboapropostadevaloremtermosdedisponibilidadeeeficiênciaparaocliente.
Para exemplificar nossa excelência em realizar manutenção de máquinas ao longo de seu ciclo de vida,
apresentamosoestudodecasodemanutençãodeumaunidadeKomatsuWA200Ͳ6,utilizadaemcontratos
declienterecorrenteparaaplicaçõesagressivas:
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Capacidadedeadquirirativosusados.Nossasequipesprópriasdemanutençãosãocapazesdelidarcoma
complexidadedoinvestimentoemativosusados.Essesativos,quemuitasvezeschegamànossaCompanhia
comdefeitosgraves,sãoreformadosecolocadosàdisposiçãodenossosclientesapreçosvantajososeque
ao mesmo tempo nos oferecem retornos desproporcionalmente altos por conta dos baixos preços de
aquisição.
Anossaoperaçãoapresentamitigantesaoriscodeociosidade.Anossabasedereceitaequilibrada–62%
atreladaaclientescomdemandarecorrentee38%oriundadeassetsharing–,exposiçãosetorialvariada,
frotamultidisciplinareamploalcanceregionaldiversificamosriscosidiossincráticosdeociosidade.Doponto
devistaestrutural,emfunçãodabaixacorrelação entredeterminadossetoresqueatendemos,da nossa
baixaparticipaçãodemercado,amplacapacidadegeraçãodeleads–trabalhamoscomumademandaque
excede a nossa oferta de máquinas em ~2,0 a 3,0x – e logística eficiente, possuímos várias maneiras de
mitigarnossaexposiçãoariscossistemáticos.
Liderançaexperiente,apoiadaporaltospadrõesdegovernançacorporativa.Nossaliderançaconvivecom
equipamentospesadosdesdesuainfância,aomesmotempoquepossuembonsconhecimentosdefinanças
corporativasemétodosdegestão.Comoobjetivoderevolucionaramaneiracomoacadeiadelocaçãode
máquinasestáorganizada,nossaliderançapromoveousodetecnologiaemtodososprocessosinternos,o
queacelerouaverticalizaçãoedesintermediaçãodosprocessosdemanutençãoenossocrescimentoatravés
daconquistaemanutençãodeumabasedeclientesfielepulverizada.
OsóciominoritáriodaCompanhia,oSpeedFundodeInvestimentoemParticipaçõesMultiestratégia,porsua
vez,apoiouaolongodoanode2020aAdministraçãonaconstruçãodepadrõesdegovernançacorporativa
alinhadosaosdoNovoMercado,osegmentodemaisaltagovernançadaB3,empreparaçãoparaestaoferta.
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Estratégiadecrescimento
Investirnaestratégiaatual.Omercadobrasileirodeterceirizaçãodemáquinaseequipamentostemcrescido
constantementenosúltimosanos.Apesardisso,aindaapresentaumapenetraçãomuitoinferioraospaíses
desenvolvidos,evidenciandoumaamplaoportunidadedecrescimento.Emadição,nossaparticipaçãoatual
éinferiora0,5%doparquedemáquinasemoperação.Portanto,aprincipalestratégiadecrescimentoda
Companhiaseráoferecerseumodelodenegóciosatualparaumnúmerocadavezmaiordeclienteseampliar
osserviçosoferecidosparaaatualbasedeclientes.
Expandirparanovasregiões.Pretendemosexpandiraindamaisnossasatividadespararegiõesbrasileiras
comaltaexposiçãoàproduçãoagrícola,mineraçãoelogísticadecommodities.Nossofocodeexpansãono
curtoprazoestáemEstadoscomoPará,Tocantins,Bahia,Maranhão,MatoGrosso,MatoGrossodoSule
Goiás.
Digitalizaraexperiênciadousuário.Pretendemosalocarpartedocapitaldaofertaeminvestimentosque
vão possibilitar uma experiência de asset sharing totalmente digitalizada e com pouca fricção ao usuário
final. Acreditamos que essa estratégia irá criar um diferencial competitivo ainda maior em relação a
pequenosconcorrenteslocais.
Expandiraaquisiçãodemáquinasusadas.Quandoadquirimosequipamentosusados,commaisdetrêsanos
deuso,estamoscolocandonossacapacidadediferenciadademanutençãoaserviçodenossosclientes,na
medida que podemos oferecer a eles um preço de locação muito diferenciado ao mesmo tempo que
expandimosoretornosobreonossocapital.Acreditamosquecadarealalocadoemmáquinasusadaspode
geraratéduasvezesmaisreceitadoqueumrealinvestidoemmáquinasnovas,semônusadicionalrelevante
demanutençãoe,portanto,essaéumaavenidadecrescimentorelevanteapósaoferta.
Atuaremoutrascategoriasdemáquinas.Nossaexpertiseemmanutençãodemáquinasadieseleelétricas
pode ser utilizada para acessar outros segmentos como Empilhadeiras, Geradores, Compressores,
ColheitadeirasdeGrãos,entreoutros.
IniciativasAmbientais,SociaisedeGovernança(ESG)eDesenvolvimentoSustentável
SomosumaCompanhiadepropósito,movidaporprincípios:
Nossomodelodenegócioébaseadonautilizaçãoeficientedeativos,evitandodesperdícioderecursos
naturais. Nosso modelo de negócios está alinhado aos princípios da economia compartilhada. Nós
oferecemosamáquinacertapeloperíododetempoestritamentenecessário.Permitimosassimqueuma
mesmamáquinaatendaasdemandasdediferentesclientesesetoresdaeconomia,fazendocomquemenos
ativossejamnecessáriosparaumdadovolumedeatividadeeconômica.
Nossaexpertiseemmanutençãoasseguraquenossosativossemprefuncionemcomamáximaeficiência.
Emnossosprogramasdemanutenção,tomamosdiversasmedidas–ajustesdeválvulas,limpezasdefiltros,
mediçõesdecompressão,entreoutros–quereduzemogastodecombustíveldomaquinárioaolongode
suavidaútil.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

Nossa cultura inclusiva e meritocrática proporciona oportunidades únicas para o desenvolvimento dos
nossoscolaboradores.Recrutamosjovenstalentososquenão tiveramacessoauma educaçãoformalde
qualidade.Oferecemosaelestreinamento,capacitaçãoeaoportunidadedetrilharumacarreiradesafiadora
e com muito crescimento. Como mecânicos, esses jovens são os protagonistas da Companhia e podem
desfrutardeumplanodecarreiraquepodeculminarcomsaláriosanuaisebenefícios,queacreditamosser
múltiplasvezessuperioresaosdemercado,eacessoaoplanodeopçõesdeaçõesdaCompanhia.Aimagem
abaixo exemplifica a trilha de treinamento e capacitação que desenvolvemos internamente e o plano de
carreiraoferecidoaosprofissionaisquetrabalhamconosco.


FraquezaseAmeaças
OinvestimentonosvaloresmobiliáriosdeemissãodaCompanhiaenvolveexposiçãoadeterminadosriscos.
Para maiores informações sobre os fatores de risco que a Companhia acredita podem, na data deste
FormuláriodeReferência,afetarsubstancialeadversamenteseusnegócios,suacondiçãofinanceiraeseus
resultadosoperacionais,influenciandoassim,eventuaisdecisõesdeinvestimentoaelarelacionadas,vide
item4.1–FatoresdeRisco,desteFormuláriodeReferência.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

Justificativa para o não preenchimento do quadro
Item não aplicável, considerando que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

A Companhia atua exclusivamente na prestação de serviços logísticos e, assim possui somente um segmento
operacional, em conformidade com as regras contábeis aplicáveis.

a) Produtos e serviços comercializados
As receitas operacionais da Companhia, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018, bem como no período de três meses encerrado em 31 de março de 2021 e 2020, decorreram quase
que exclusivamente da locação de máquinas e equipamentos, sendo ocasionalmente realizada a atividade
de venda de máquinas e equipamentos, para desmobilização do ativo imobilizado.
Em relação à locação de máquinas e equipamentos a Companhia disponibiliza maquinário para atividades
que perpassam construção civil, infraestrutura, agropecuária, mineração e de manejo florestal, .
b) receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia¹

(em milhares de Reais, exceto percentuais)
Locação de equipamentos e prestação de serviços
Venda de imobilizados usados
Receita operacional bruta
Locação de equipamentos e prestação de serviços²
Venda de imobilizados usados
Receita operacional líquida

Período de três meses findos em 31 de março de
2021
2020
55.140
22.042
1.980
5
57.120
22.047
49.775
19.822
1.980
5
51.755
19.827

Em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
123.137
66.829
45.902
447
1.370
1.709
123.584
68.199
47.610
110.847
60.004
41.029
447
1.370
1.709
111.294
61.374
42.738

¹ A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como locação de equipamentos
²Para o cálculo da receita operacional líquida, o valor da locação de equipamentos e prestação de serviços equivale a receita operacional bruta da
locação de equipamentos e prestação de serviços, subtraídos os impostos incidentes sobre venda.

c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia(1)
Período de três meses
findos em 31 de março de
(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
Lucro líquido do exercício

2021

2020

7.665

3.048

Em 31 de dezembro de
2020
17.533

2019
9.164

2018
6.319

¹ A Companhia possui apenas um segmento operacional definido como locação de equipamentos.
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais


a)Característicasdoprocessodeprodução

ACompanhiaoferecealocaçãodeequipamentospesadosparadiversasaplicaçõesparaclientesqueemsua
maioriasãodossetoresagrícola,mineração,florestaleinfraestrutura.AARMACatendenacionalmenteeestá
presenteatualmentepresenteem17estadose174cidadesbrasileiras.

Emtodocontratodelocação,aCompanhiaassumearesponsabilidadedeoferecerumequipamentoemplenas
condiçõesdefuncionamento.Dessemodo,aCompanhiaassumecustosdemanutençãopreventivaecorretiva
além de oferecer a reposição do equipamento caso esse pare de funcionar satisfatoriamente. Além disso, a
ARMACpodeoferecer,conformeademandadopelocliente,alogísticadefrete,suportetécnico,eamãoͲdeͲobra
deoperadoresdosequipamentos

Os equipamentos oferecidos em 31 de março de 2021 incluem (i) máquinas linha amarela como tratores de
esteira, retroescavadeira, pás carregadeiras, motoniveladora, manipulador telescópico, escavadeiras entre
outros,(ii)caminhõespipaebasculante,(iv)tratoresderodas,e(iii)plataformaselevatórias.

Firmamoscomnossosclientescontratosdelocaçãoquedefinemotipodeequipamento,preço,prazo,nívelde
disponibilidade,entreoutros.Nãoháumarestriçãoemrelaçãoaoprazodelocaçãodemodoqueumclientepode
optarporcontratosde1diaaté6anosoumais.

Combaseemseuportfóliodeclientesem31demarçode2021,épossívelidentificardoisprincipais“tipos”de
clientesdevidoanaturezadousodoequipamento:

x “HeavyUser”:sãoclientesque,devidoanaturezadesuaoperação,necessitamdosequipamentos
continuamenteaolongo deanos.Normalmente, um contrato delocaçãocomum cliente“Heavy
User”costumaserde3a5anose,históricamente,sãorenovadosaoseutérmino.
x

“LightUsers”:sãoclientesque,devidoanaturezadesuaoperação,necessitamdosequipamentos
porperíodosmaiscurtosenãocontinuos.Normalmente,umcontratodelocaçãocomumcliente
“LightUser”costumaterumaduraçãoinferiora1anoe,emsuamaioria,nãosãorenovados,apesar
darelaçãocomaqueleclientepoderseestenderparaoutroscontratos.


b)característicasdoprocessodecomercialização

AARMACpossuíumaestratégiademarketingevendashibridaentreonlineerepresentantescomerciais
focadosemdiferentestiposclientes.

clientes “Heavy User” normalmente conduzem processos competitivos para a seleção de fornecedores.
Desse modo, a Companhia tem um time de comercial voltado para a construção de relacionamentos e
participaçãonessesprocessosdoqualalémdepreçoéimportanteapresentarumasoluçãoqueatendaas
necessidadesdecadacliente.
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clientes“LightUser”normalmentetemumademandamenosprevisívelerealizamcontrataçõesrápidasem
queocanalonlineédeterminante.Nestesegmento,aCompanhiaseapoianousodetecnologiasdevenda
paraterumprocessoescalávelcapazdeatenderacentenasdedemandasporsemana.

Conduzimosfrequentespesquisasjuntoanossosclienteseaomercadoparaembasarnossaestratégia.Para
estaprospecção,temosumaáreadeinteligênciademercado,queidentificaospotenciaisclientesaserem
visitadoseelaboraummaterialdeapresentaçãojádirecionadoàsnecessidadesdocliente,queconseguimos
identificaremumaanálisepreliminar.

Entendemos que uma avaliação interna cuidadosa para a prospecção dos clientes e a efetivação dos
contratos,bemcomooacompanhamentodestesclientesnodiaadia,sãofatoresessenciaisparaqueos
projetosiniciadossetransformememparceriasduradourasentreaCompanhiaeclientes.

c) característicasdosmercadosdeatuação,emespecial:

CaracterísticasdoMercadodeAtuação

(i)VisãoGeraldoMercadodeMáquinasPesadasnoBrasil
A busca por produtividade em diversos setores de capital intensivo da economia, a exemplo dos setores
agrícola,demineraçãoedeconstruçãocivil,estimulouodesenvolvimentoeaadoçãoemlargaescalade
umasériedemáquinaspesadasvisandoasubstituiçãodemãoͲdeͲobra;aviabilizaçãodeatividadeslimitadas
pelacapacidadefísicahumana;eaceleraçãoeotimizaçãodeprocessosmecânicos.
Nestecontexto,foramdesenvolvidasumasériedeequipamentos,classificadosmaiscomumentecomobens
decapital,quepodemsercategorizadosemtrêsprincipaissegmentos,asaber:
a. Máquinasdelinhaamarela:categoriaconstituídapormáquinaspesadascomumenteutilizadas
em atividades de logística e indústria agrícola, construção civil, infraestrutura e mineração,
especialmenteparamovimentaçãodegranéissólidos–comosojaemilho,terraecarga.Essa
linha de produtos é composta por escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, tratores de
esteira, caminhões fora de estrada, minicarregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras e
roloscompactadores,entreoutros7.

b. Máquinas de linha cinza: segmento constituído máquinas utilizadas na movimentação e
elevaçãodecargasemateriaispesadosemobraseindústrias.EstesegmentoincluicaminhõesͲ
betoneiras,gruas,guindastes,plataformaselevatórias,manipuladorestelescópicosentreoutros;




7https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/1487/1/A%20mar37_03_Panorama%20da%20ind%C3%BAstria%20de%20bens%20de%20capital%20para%20...pdf
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c. Máquinas de linha verde: constituída por máquinas pesadas utilizadas extensivamente na
atividadeagrícolaparafunçõescomoalavraedescompactaçãodosolo;semeaduraeplantio,
colheita, pulverização de fertilizantes e defensivos agrícolas, debaste e poda. Em razão da
especificidadedecadaatividade,aolongodosanosforamdesenvolvidasmáquinaspesadase
anexoscomoaradosacopladosatratores,máquinassemeadoras,entreoutras,quetornama
categoriademáquinasdelinhaverdedistintadasdemais.
Considerandoarelevânciadesetorescomoagricultura,infraestrutura,emineraçãoparaoprodutointerno
brutobrasileiro,énaturalqueademandademáquinaspesadasnoBrasilsejarelevante.Conformedadosdo
Cepea8, Ministério de Minas e Energia9 e Inter.B10, os principais segmentos da economia atendidos por
máquinas pesadas corresponderam por aproximadamente 30.9% do PIB em 2020, e historicamente se
mostramsetoresresilientes,dandosuporteaumademandarobustaeconsistentedemáquinaspesadasno
Brasil.
ÉimportantenotarqueosprincipaismercadosemqueaARMACatuadevempassarportransformações
importantesnospróximosanos.Comoexemplodopotencialdecrescimentodosetordeinfraestrutura,por
exemplo,emabrilde202111ocorreuoleilãodaCedae,quearrecadoumaisdeR$22bilhõeseenvolverá
bilhõesdereaisdeinvestimentonaregiãodoRiodeJaneiro.
AARMACatuaemcategoriasdeequipamentosondeamesmamáquinaécapazdeservirdiversossegmentos
da economia. Não acreditamos na concentração de nosso negócio na locação de bens que podem servir
apenasaumclienteespecífico(porexemplo:colheitadeirasdecana),ondeovalorgeradopeloassetsharing
comoutrossegmentosdaeconomiaserialimitado.
Ademais, os mercados em que a ARMAC atua apresentam baixa correlação entre si, fazendo com que a
companhia consiga operar com baixa exposição aos ciclos econômicos, mantendo uma estabilidade em
relação à demanda. Portanto, a combinação dos negócios em demanda contínua e asset sharing
proporcionamumareceitabastanteresiliente.



8https://www.cepea.esalq.usp.br/br/pibͲdoͲagronegocioͲbrasileiro.aspx
9https://www.gov.br/ptͲbr/noticias/financasͲimpostosͲeͲgestaoͲpublica/2021/02/desempenhoͲdoͲsetorͲmineralͲemͲ2020ͲsuperaͲexpectativas
10DadosestimadospelaconsultoriaInter.B.Disponívelemhttps://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/09/03/brasilͲprecisaͲelevarͲinvestimentoͲemͲinfraestruturaͲparaͲ4ͲpontosͲpercentuaisͲdoͲpibͲ

dizͲfrischtak.ghtml.Acessoem8deAbrilde2021
11https://www.gov.br/planalto/ptͲbr/acompanheͲoͲplanalto/noticias/2021/04/leilaoͲdeͲcedaeͲnoͲrioͲdeͲjaneiroͲdeveͲatrairͲinvestimentosͲdeͲrͲ30Ͳbilhoes
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Performance dos Mercados de Atuação
PIB Construção ('%)

Mínima Variância do Portfolio ('%)

PIB Extração ('%)

10.0 %

V = 2.2%

V = 2.8%

V = 1.1%

5.0%

–

(5.0% )

(10.0%)

(15.0%)

1Q10

3Q10

1Q11

3Q11

1Q12

3Q12

1Q13

3Q13

1Q14

3Q14

1Q15

3Q15

1Q16

3Q16

1Q17

3Q17

1Q18

3Q18

1Q19

3Q19

1Q20

3Q20

Trimestre

Fonte:IBGE,Companhia

Em adição a baixa correlação entre os setores atendidos pela ARMAC, tipicamente os equipamentos da
Companhiaestãoinseridosemprocessoscríticosdosseusclientesfinais.ACompanhiaacreditaqueistoa
posicionacomoumfornecedorestratégicodeacordocomaMatrizdeKrajic.
De acordo com dados mais recentes da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(ABIMAQ),edaAssociaçãoNacionaldosFabricantesdeVeículosAutomotores(ANFAVEA),entre2001e2020
foramvendidascercade1.366milhõesdemáquinaspesadas12noBrasil,conformeapresentadonográfico
abaixo:


Fonte:ABIMAQ,ANFAVEA


12Considera(1)pásͲcarregadeiras;(2)escavadeiras;(3)tratoresdeesteira;(4)retroescavadeiras;(5)roloscompactadores;(6)motoniveladoras;(7)minicarregadeiras;(8)manipuladorestelescópicos;

(9)vibroacabadoras;(10)tratoresderodas;(11)colheitadeiras;(12)caminhõesbasculantes;(13)caminhõespipas;(14)carregatudo.FontesABIMAQeANFAVEA.
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Excluindo colheitadeiras do espaço amostral, o volume de vendas de máquinas comparáveis ao atual
portfóliodaARMACaolongodosúltimos20anosfoideaproximadamente1.270milhõesdemáquinas,sendo
aproximadamente68mil,61mile58milunidadesvendidasnosanosde2020,2019e2018,respectivamente.
Dadaaescassezdedadosconsolidadossobreosetor,estimamosomercadoendereçáveldeEquipamentos
noBrasil–oestoquedemáquinasemoperação–apartirdepremissasdevidaútil.
Seguindoestametodologia,sepresumirmos,deformaconservadora,queasmáquinaspesadaspossuem
vida útil de 10 anos de operação , obtemos um estoque de máquinas pesadas em operação no Brasil
(excluindocolheitadeirasdegrãos)equivalentea773milunidades(i.e.somadovolumetotalvendidoentre
2011e2020).
Utilizandoomesmoracional,épossívelinferirqueestemercadosejamaiorseconsiderarmosqueavidaútil
operacionaldessesativospodechegaraaté20anos,emrazãodapróprianaturezarobustadosativos,bem
comodemanutençõespreventivasecorretivasefetuadasporseusproprietárioseoperadoresquepodem
estenderavidaútildosativos.
NocasodaARMAC,porexemplo,emrazãodocrescimentoaceleradodenossasoperações(231%emnúmero
demáquinasentreomêsdedezembrode2019vs.marçode2021,424e1.403máquinas,respectivamente),
contamoscomumafrotarelativamentenova–aproximadamente1.5anosdevida,emmédia.Noentanto,
possuímosmaisde50máquinascom6oumaisanosdeoperação,incluindoalgunsequipamentoscommais
de15anosdeoperação,eaindaemplenascondiçõesoperacionais.Tudoistograçasaonossomodelode
operações verticalizado que nos oferece todo expertise para realizar a manutenção de todas nossas
máquinas, bem como adaptações necessárias para garantir a extensão de sua vida útil sem prejuízos a
operaçãodenossosclientes.
Desta forma, assumindo que máquinas pesadas podem ter vida útil superior aos 10 anos admitidos para
depreciaçãocontábil,otamanhodafrotaemoperaçãoestimadoaumentaconformeapresentadonatabela
abaixo.
TamanhodaFrotaemOperação(000unidades)
VidaÚtildaFrota
PásͲCarregadeiras
Escavadeiras
Tratoresdeesteira
Retroescavadeira
RolosCompactadores
Motoniveladoras
Minicarregadeiras
ManipuladorTelescópico
Vibroacabadoras
Tratoresderodas
Caminhõesbasculantes
Caminhõespipas
Carregatudo
Total

10anos
38
45
7
59
12
15
17
1
0
445
87
32
15
773

15anos
52
62
10
83
20
21
20
1
0
642
132
40
19
1,103

20anos
61
68
12
91
21
24
21
1
0
780
132
40
19
1,270


Fonte:ABIMAQ,ANFAVEA,Companhia
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Destaforma,podeͲsedizerqueafrotadeterraplanagemtemaproximadamente269,000unidades13.Além
disso,omercadoprincipaldeatuaçãodaARMAC(constituídopelafrotadeConstruçãodeAgricultura)possui
aproximadamente 534,000 unidades14. Ademais, a Companhia estima que existam 24,000 unidades de
PlataformasAéreasnoBrasil,mercadoauxiliaraoqueaARMACestáinserido.
Como uma simplificação para estimar o tamanho do mercado de máquinas pesadas no Brasil em moeda
corrente,podemosassumiropreçoatualmédiopraticadopelasmaioresmontadorasportipodemáquina,
emultiplicáͲlopelafrotaemoperaçãoafimdeidentificarovalordereposiçãodomaquinário,conforme
apresentadoabaixo:



Fonte:ABIMAQ,ANFAVEA,Companhia15


Portanto,utilizandoovalordereposiçãoestimadodafrotaemoperação,podemosestimarqueomercado
brasileirodemáquinaspesadasvariaentreR$207eR$334bilhõesadependerdapremissadevidaútilpara
osativos.Importanteressaltarqueestaestimativademercadoendereçávelrepresentaumaaproximação
dovalordereposiçãoquedeveriaserpagoporclientesfinaispararenovarafrotaatualmenteemoperação
eperpetuarsuasoperações.
Uma segunda variável relevante para analisar a evolução do mercado de equipamentos pesados é a
penetração de locação. Assumindo diferentes taxas de penetração, isto é, a proporção de máquinas em
operaçãoqueestãosobcontroledeempresaslocadoras,podemosestimartantoafrotatotalemoperação
disponívelparalocação,quantoseuvalordereposição.





13

Considerando15anoscomoavidaútildafrotaeasquantidadesrelativasàspásͲcarregadeirasatémanipuladortelescópico.

14

Considerando15anoscomoavidaútildafrotaeasquantidadesrelativasaototaldasmáquinas,excetotratadoresderodas.

15Valordemercadoatualdasmáquinasconsideraopreçomédiodevendapraticadopelasmaioresmontadorasdemáquinaspesadas
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Atualmente,estimaͲsequeexistamaproximadamente3.500empresasativasnosetorresponsáveisporcerca
de30%dovolumedevendasdenovasmáquinasdelinhaamarela,conformepublicadopelaAgênciaPaulista
dePromoçãodeInvestimentoseCompetitividade16.Adotandoestereferencial,nossasestimativasinternas
apontamparaumcenárioemqueataxadepenetraçãosejamaispróximaa25%dototal.Issoimplicariaque
possuímosumaparticipaçãodemercadoinferiora1%.
Ademais,deacordocomdadosdaSobratema,oníveldepenetraçãonasvendasdeequipamentosnovosem
2018e2019noBrasilfoirespectivamentede17%e22%,indicandoquenamargemomercadoestejano
patamardeaproximadamente25%depenetração.


Fonte:Companhia
x



Os números “Maquinas ARMAC” e “Valor Liquido da Frota ARMAC (RSmi)” não consideram as unidades de plataformas elevatórias.
ContemplandosomenteouniversodemáquinasABIMAQ–AssociaçãoBrasileiradaIndústriadeMáquinaseEquipamentos.




16Disponívelemhttps://www.investe.sp.gov.br/noticia/apesarͲdaͲcriseͲvendasͲdaͲlinhaͲamarelaͲcrescemͲ30/.Acessoem28demarçode2021
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Emcomparaçãocomoutrasgeografias,omercadobrasileirodelocaçãodemáquinaseequipamentosainda
émuitoincipiente,aindamaisquandocomparado,porexemplo,comosEstadosUnidosdaAmérica,Reino
UnidoeJapão,emquealocaçãodeequipamentoscorrespondeàaproximadamente57%17,75%18e80%19
dosequipamentosemoperaçãonessespaíses.
AcreditamosqueapenetraçãoreduzidanoBrasilsejaherança(i)daabundânciadecréditosubsidiadono
períododoFinamePSI,(ii)daconcentraçãoelevadadosetordeconstruçãocivilantesdaOperaçãoLavaJato,
(iii)daprevalênciadeobrasextensasedegrandesproporções,(iv)dosentravesàparticipaçãodeempresas
deconstruçãocivilestrangeiras,aculturadasàlocação,nopaíse(iv)dainexistênciadeumaofertaqualificada
delocação.Osfatoresemquestãoreduziamartificialmenteocustodepropriedadeeapercepçãoderisco
deociosidadeporpartedosclientesfinais.
Emadição,podemossimularopotencialdeexpansãodomercadobrasileirodelocaçãocomoumparalelo
aocaminhopercorridoporeconomiasdesenvolvidasatéalcançaremosnúmerossupracitadosdepenetração
domercadodelocaçãodeequipamentos.
NosEstadosUnidosdaAmérica,porexemplo,oníveldepenetraçãodelocaçãodeequipamentosemrelação
ao mercado total de equipamentos não ultrapassava os 30% em 2002, com um mercado avaliado em
aproximadamente US$14 bilhões. Quase 11 anos mais tarde, e após enfrentar uma grave depressão
econômica, o mercado de locação alcançava uma penetração de 53% em 2013, crescendo seu valor de
mercadoaumataxamédiadeaproximadamente6%aoano.


Fonte:NeffRental


17FonteAmericanRentalAssociation(ARA).Disponívelemhttps://www.khl.com/news/USͲrentalͲbolsteredͲbyͲrisingͲ

penetration/1142322.article#:~:text=The%20American%20Rental%20Association%20(ARA,56.7%25%20between%202018%20and%202019.Acessoem1deMaiode2021
18FonteAshteadGroup.Disponívelemhttps://www.ashteadͲgroup.com/ourͲbusinesses/sunbeltͲuk/.Acessoem1deMaiode2021
19FonteRentalEquipmentRegister.Disponívelemhttps://www.rermag.com/businessͲtechnology/businessͲinfoͲanalysis/article/20947574/theͲgrowthͲofͲrentalͲmarketͲshareͲorͲrentalͲpenetration.

Acessoem1deMaiode2021
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ImportantedestacarqueaevoluçãodapenetraçãoAmericanaacelerouduranteeapósoperíododecrise.
Ocomportamentoanticíclicodapenetraçãoéprovadanaturezadefensivadaopçãodealugaraoinvésde
comprarequipamentos.
Nãoobstante,emumcenáriodecauda,noqualopaísenfrentaumadesaceleraçãodeatividadeagudaque
acometetodososestadosesetoresdeatuaçãodaARMAC,oMercadoSecundárioGlobalpoderiaseruma
opçãoparaabsorverpartedafrotaociosadaARMAC.DeacordocomaGlobalMarketInsights,talmercado
devecresceraumataxamédiaanualde5,5%nospróximosanos,saindodeumvalordeUS$98bilhõesem
2019paraUS$142bilhõesem2026.Ademais,háumaforteexpectativadeinvestimentoeminfraestrutura
nos próximos anos, a exemplo dos Estados Unidos da América20 e China21 que pretendem investir US$2
trilhõesnosetor,eUniãoEuropeiaquepretendeinvestirpartedopacotedeestímulode€1.8trilhõesem
projetosdeinfraestruturaaté202522.
(ii)ConsideraçõesGeraissobreaCadeiadeValordeMáquinasPesadas
Deformasimplificada,acadeiadevalordemáquinaspesadascompreende5elos,asaber:
(i)

(ii)

(iii)


(iv)

(v)

Fabricantesoriginaisdeequipamentoseautopeças(originalequipmentmanufacturers
–OEMs):responsáveispelafabricaçãoedistribuiçãodeautopeçasparaasmontadoras.
ExemplosdeOEMincluemBosch,DANA,eCummins;

Montadoras(ouassemblers):responsáveispelamontagemdasmáquinaspesadasapartir
dasautopeçasadquiridas de OEMsepelavenda dasmáquinas pararevendedores.Em
geral, tratamͲse de multinacionais com escala industrial, algumas das quais possuem
subsidiáriasefábricasnoBrasil.ExemplosincluemJohnDeere,VolvoeCaterpillar;

Revendedores(oudealers):emgeral,pequenosemédiosgruposcomerciais,restritosa
áreasdeconcessão,responsáveispelarevendademáquinasnovaseusadasparaclientes
finais. Similar à indústria automobilística, parte significativa dos revendedores possui
acordosdeexclusividadeparadistribuirmáquinasdeumadeterminadamontadoraem
sua área de influência. Além do esforço comercial, os revendedores em geral são
responsáveispelosuportetécnicoemanutençãodeunidadesvendidasaclientes.Mais
recentemente, revendedores também começaram a explorar atividades de locação de
máquinaspesadasparaclientes.
Financeiras:responsáveisporviabilizarofinanciamentodepotenciaisclientes,emgeral
pormeiodecontratosdeleasing.Podemserrelacionadasounãoaosrevendedores;
Operadoreslogísticos:elodacadeiaresponsávelpelalogísticaetransportedomaquinário
pesadoatéolocalindicadopelocliente;







20FonteTheNewYorkTimes.Disponívelemhttps://www.nytimes.com/2021/03/31/business/economy/bidenͲinfrastructureͲplan.html.Acessoem1deMaiode2021
21FonteNikkeiAsia.Disponívelemhttps://asia.nikkei.com/Business/ChinaͲtech/ChinaͲbetsͲonͲ2tnͲhighͲtechͲinfrastructureͲplanͲtoͲsparkͲeconomy.Acessoem1deMaiode2021
22FonteTheWallStreetJournal.Disponívelemhttps://www.wsj.com/articles/euͲleadersͲcloseͲinͲonͲcoronavirusͲrecoveryͲplanͲdealͲ11595274568.Acessoem1deMaiode2021
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Aindanocontextodacadeiadevalor,importantedestacarduastendênciasqueestãoganhandocadavez
maisespaço:alocaçãodemáquinaspesadas,impulsionadaporumaculturadecompartilhamentodeativos,
eacomercializaçãodeequipamentosusados–canalcultivadopelaArmacparareduziroriscodesuprimento
daCompanhiaealavancararentabilidadedaoperação.
OmodelodenegóciosverticalmenteintegradodaARMACécapazdedesintermediarmúltiploselosdacadeia
de valor, posicionando a Companhia, essencialmente, entre o cliente e as fabricantes de autopeças e
montadoras. À medida que a ARMAC desenvolveu competências sólidas de manutenção, montagem e
adaptação de todas suas máquinas, reduziuͲse a dependência da cadeia, sem qualquer prejuízo ao
compromissodeexcelênciaqueaCompanhiapossuifrenteaseusclienteseàsuacapacidadedeampliarseu
portfóliodemáquinas.
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ParailustrarequantificarosbenefíciosdaintegraçãoverticaldaCompanhia,incluímosabaixoalgunsestudos
decasodesituaçõesvividaspelaARMAC,assoluçõespropostaspelaCompanhiaeosresultadosobtidos:


Fonte:Companhia


(iii)ConsideraçõesGeraissobreoMercadodeLocaçãodeMáquinasPesadas
Ao longo dos últimos anos, a redução da oferta de crédito subsidiado, a pulverização do mercado de
construção civil e a formação de oferta qualificada tornaram as vantagens do modelo de aluguel mais
evidentes.  O modelo de locação incorpora uma proposta de valor vencedora para o cliente final,
independentementedoperfildeuso.NavisãodaCompanhia,osbenefíciosdealugaraoinvésdecomprar
incluem:

i.

ii.

Custodeoportunidaderelacionadoàimobilizaçãodecapitalemmaquinário:aoalugarao
invésdecomprarmáquinas,oclientefinalliberarecursosparareinvestiremsuaatividade
fim, na qual é capaz de gerar retornos extraordinários em função de sua expertise e
vantagenscomparativas;

Garantia de disponibilidade: os investimentos em reserva técnica e tecnologia de
manutenção necessários para garantir a disponibilidade física do equipamentos são
proibitivosparaavastamaioriadosclientesfinais,desprovidosdeescala.Prestadoresde
serviçodelocaçãoqualificadossãocapazesdeoferecercontratosqueembutemgarantias
firmesdedisponibilidadeaumcustocompetitivo.
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iii.

iv.

Redução de ociosidade: o universo de máquinas pesadas compreende uma ampla
variedade de SKUs. Os projetos e aplicações – obras, portos, armazéns, etc. – são
igualmente diversos e idiossincráticos: há construções que requerem equipamentos de
tonelagem elevada, outros que exigem máquinas capazes de manobrar em canteiros
apertados. Como resultado, até mesmo os clientes finais com maior desenvoltura
comercial, capazes de sustentar um fluxo contínuo de projetos, amargam taxas de
ociosidadeelevadasaoníveldoSKU,podendoalcançaraté60%.Prestadoresdeserviçode
locaçãoqualificadossãocapazesdeoferecerflexibilidadeplena:permitemqueousuário
finalcontrateamáquinaapenasquandoprecisoesomentepeloprazonecessário.

Custosdemanutençãoelogística:alémdocustodeaquisiçãodoativo,apropriedadedo
maquináriotambémacarretacustoscommanutenção,mãoͲdeͲobraqualificadaelogística,
osquaispossuemimpactossignificativossobreasmargensecomplexidadedasoperações
dousuáriofinal.Namodalidadedealuguel,essescustossãointegralmenteabsorvidospelo
locador.


v.

Sustentabilidade.Aoseproporalidarcomaociosidadedemáquinas,aARMACconsegue
ofereceracadaclienteoequipamentocorreto,pelotempocerto.Comisso,aCompanhiaé
capazdeevitarqueumamáquinade20toneladas,porexemplo,façaotrabalhodeuma
máquina de 5 toneladas. E viceͲversa. Sendo, portanto, um elo de eficiência e, por
consequência,sustentabilidadenautilizaçãodessesequipamentos.

Quando considerados os elementos acima, estimamos que o custoͲbenefício da locação apresenta larga
vantagem sobra a compra do equipamento, em especial quando o cliente possui demanda intermitente,
conformeapresentadoabaixo:


Fonte:Companhia
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Importante destacar que, mesmo para clientes que fazem uso intensivo do maquinário, a exemplo de
empresasdemineraçãoelogísticaagrícola,omodelodealuguelévencedor.Istoporqueasaplicaçõesem
questãosãoaltamentecríticaseamanutençãoextremamentedesafiadora:doresqueempresasdelocação
sãocapazesderemediaracustoscompetitivosatravésdeeconomiasdeescalaeespecialização.Alémdisso,
aparceriacomempresasdealuguelproporcionamaiorflexibilidadeparaosclientesemquestão:permite
que esses adequem os seus respectivos parques de máquinas para acomodar variações pontuais de
demanda.
Comrelaçãoàconfiguraçãodomercado,osegmentodelocaçãoaindaémuitofragmentado,dominadopor
empresasdepequenoporte.Presumindo(i)aexistênciadeaproximadamente3.500empresasdelocação
ativas;(ii)umafrotadecercade193milmáquinasdisponívelparalocação–considerandovidaútilde10
anosparaasmáquinas,eumataxadepenetraçãodelocaçãode25%–,épossívelinferirque,emmédia,os
competidores da ARMAC possuem frotas de aproximadamente 55 máquinas, valor significativamente
inferioràsaproximadamente1.403máquinasquecompõemafrotadaARMACem31demarçode2021.



(iv)ConsideraçõesGeraissobreBarreirasdeEntradaaoMercadodeLocaçãodeMáquinasPesadas
Acreditamos queo nossoposicionamento,performance eretornossãoprotegidosporvantagens
competitivas robustas, que configuram barreiras à entrada e proliferação de competidores e novos
entrantes,como,porexemplo:
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(i)

(ii)

(iii)

Qualidade de serviço e relacionamento com clientes: em um mercado competitivo com
pouco espaço para diferenciação de preço, a qualidade dos serviços oferecidos e
disponibilidadedemáquinassãofatoresdeterminantesparaestabelecerrelacionamentos
delongoprazocomclientes.Nestesentido,elevaropadrãodoníveldeserviçosemgeral
demandamaisexpertiseeflexibilidadeparaadaptaromaquinárioeosserviçosoferecidos
àsnecessidadesdocliente.TodaestruturaoperacionaldaARMACfoidesenvolvidaparaque
osprotagonistasdonegóciosejamosmecânicoseocentrodetodasasaçõesoclientefinal;

Escala para competição em nível nacional: a formação de uma frota de máquinas e
equipamentosrelevantescomoanossademandacapitalintensivo,alémdeumaestrutura
operacional robusta com profissionais experientes e bem treinados para lidar com
complexidades como logística, manutenção, e reposição de equipamentos em diversas
localidadesdoBrasil;

Visãocomercial.AArmaccolocaoclientecomocentrodetudoquefaz.ACompanhiaserve
os seus interesses. Portanto, deixa claro que os benefícios da escala sempre serão
devolvidosacadeia,oquepermitequeospreçoscobradospelaArmacsejamtipicamente
osmenoresdomercadoeaCompanhiararamentepercaumcliente.


a) eventualsazonalidade

OssegmentosdeatuaçãodaCompanhiapodemapresentarsazonalidade(osetordeconstruçãotendeater
umademandamenoremdezembroejaneirodevidoaferiadoseépocadechuvas).Porém,devidoàalta
intercambialidadeentresetoresdosequipamentosdaCompanhia,adiversificaçãosetorialeapulverização
declientesosresultadosdaCompanhianãoapresentouhistoricamenteumasazonalidadesignificativa.

b) principaisinsumosematériasprimas,informando:

(i)
descriçãodasrelaçõesmantidascomfornecedores,inclusiveseestãosujeitasacontroleou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação
aplicável


Os principais fornecedores da Companhia são os fabricantes de máquinas pesadas e caminhões que não
estãosujeitosacontroleouregulaçõesespecificasgovernamental.
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A Companhia possui uma base pulverizada, não havendo uma concentração relevante em um único
fornecedor.PartedaestratégiadaCompanhiaésercapazdetrabalharcomqualquerfabricante.Aolongo
dos anos, a Companhia criou uma relação única com seus fornecedores de modo a conseguir planejar e
garantiradisponibilidadedenovosequipamentosdemodoaatenderseuplanodecrescimento.

Ascomprasepreçossãonegociadasindividualmentenacompradecadaequipamento,efatorescomopreço
econdiçõesdepagamentodependemdasprojeçõesdevolumeesperadasparaoperíodoemquestão.Em
31demarçode2021,aCompanhianãotinhanenhumcontratodefornecimentorelevantecomqualquer
fornecedor.

(ii)
eventualdependênciadepoucosfornecedores

ACompanhianãodependedeformarelevantedenenhumdeseusfornecedoresparaarealizaçãodesuas
atividades, uma vez que possui uma base pulverizada, mas entende que está relativamente suscetível a
variaçõessignificativasnospreços,assimcomotodoomercado.Aquantidaderelevantedeativosadquiridos
pela Companhia comparada com a capacidade instalada de seus fornecedores, mitiga essa possível
suscetibilidadeavolatilidadedospreçosdasmáquinasecaminhões.

(iii)
eventualvolatilidadeemseuspreços

Ospreçosdemáquinaseequipamentosestãoexpostosainflaçãodepreçose,indiretamente,àvariação
cambial e, consequentemente, isso pode afetar os preços de aquisição de máquinas e equipamentos da
Companhia.Porém,aCompanhiatemsido,historicamente,capazdereajustarospreçosdenovoscontratos
pararefletiropreçodecompradoequipamento.Alémdisso,contratoscomduraçãosuperioraumanotem
seuspreçosajustadoporalgumíndicedeinflação.

Outrosinsumosrelevantessãopeças,pneus,combustívelemãoͲdeͲobra.Nossoprincipalcombustíveléo
diesel,atreladoàcotaçãodopetróleo,oque,portanto,otornasuscetívelavariaçõesnoseupreço.
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a. montante total de receitas provenientes do cliente.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e no período de três meses encerrado em 31 de março de
2021, a Companhia não possuía nenhum cliente que, sozinho, tenha representado mais de 10% da receita líquida total
da Companhia.
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente.
Não aplicável, uma vez que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e no período de três meses
encerrado em 31 de março de 2021, a Companhia não possuía nenhum cliente que, sozinho, tenha representado mais
de 10% da receita líquida em seu único segmento, que é locação de equipamentos.
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a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com
a administração pública para obtenção de tais autorizações
Para a realização de suas atividades, a Companhia está sujeita à obtenção de autorizações e aprovações
governamentais. Segue abaixo um sumário da legislação aplicável às suas atividades locação de caminhões,
máquinas e equipamentos pesados:
Principais Órgãos Reguladores do Setor de Transporte
Ministério dos Transportes
O Ministério dos Transportes tem suas atribuições previstas na Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, lei esta,
que dispõe sobre a organização da Administração Pública Direta Federal (mais especificamente, a Presidência
da República, os Ministérios e os seus diversos órgãos). Esta lei tem sido alterada periodicamente, sendo sua
última alteração feita pela Lei n° 10.683, de 29 de setembro de 2016. Dentre as atribuições do Ministério dos
Transportes, destaca-se a formulação da política nacional de transporte de cargas e passageiros por meio de
rodovias, além da exploração e operação da infraestrutura rodoviária, a qual inclui a coordenação das
políticas nacionais e o planejamento estratégico das prioridades para investimento. Tais atribuições se dão
em um plano macro de política nacional de transportes, tendo, portanto, diminuto impacto direto na questão
do transporte rodoviário de cargas.
ANTT
A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT é autarquia criada pela Lei n° 10.233, de 5 de junho de
2001, integrante da Administração Pública Federal Indireta, responsável pela regulação e fiscalização dos
transportesterrestres no Brasil e com supervisão ministerial do Ministério dos Transportes. Suas atribuições
não se restringem à fiscalização e regulação do transporte rodoviário de cargas, compreendendo, ainda,
entre outras, a implementação das políticas formuladas pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas
de Transporte - CONIT e pelo Ministério dos Transportes e a regulação e fiscalização das atividades de
exploração da infraestrutura de transportes, conforme regulamenta a lei supracitada, alterada neste ponto
pela Medida Provisória nº 595/2012.
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Polícia Rodoviária Federal
Com suas atribuições definidas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (“Lei nº 9.503/1997”) e
no Decreto n° 1.655, de 3 de outubro de 1995, conforme a previsão constitucional que lhe incumbe zelar
pela segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal exerce a função ostensiva e repreensiva com o objetivo
de assegurar o cumprimento da legislação de trânsito (e demais normas pertinentes) no que é concernente
ao trânsito nas rodovias federais. A aplicação de multas por infrações no trânsito e o poder de autoridade de
polícia de trânsito estão entre as principais atribuições da Polícia Rodoviária Federal, órgão vinculado ao
Ministério da Justiça.
Os artigos 162 e seguintes da Lei nº 9.503/1997 preveem uma série de condutas sujeitas a imposição de
penalidades e medidas administrativas, sendo enquadradas como infrações de trânsito quaisquer
inobservâncias desta Lei, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN.
CONTRAN
Órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, o Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN possui amplas atribuições na regulação do trânsito no País. É constituído por oito representantes
dos seguintes órgãos: Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Educação e do Desporto; Ministério
do Exército; Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; Ministério dos Transportes; Sistema Nacional
de Trânsito; Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. O CONTRAN tem o poder de emitir Resoluções,
válidas em todo o território nacional, regulamentando disposições do Código de Trânsito Brasileiro e também
as diretrizes da política nacional de trânsito (Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, conforme alterações
estabelecidas pela Lei n° 9.602, de 21 de janeiro de 1998, Lei n° 12.006, de 29 de julho de 2009 e Lei 12.217,
de 17 de março de 2010).
Regulamentação relativa à privacidade e proteção de dados
As leis sobre privacidade e proteção de dados têm evoluído nos últimos anos, de modo a estabelecer regras
mais objetivas sobre como os dados pessoais (informações relacionadas a indivíduos) podem ser utilizados
pelas organizações.
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Os direitos à intimidade e à vida privada são genericamente assegurados pela Constituição Federal Brasileira
(1988) e pelo Código Civil (2002), mas, na ausência de regras mais específicas sobre o tema, a legitimidade
das práticas envolvendo o uso de Dados Pessoais foi, historicamente, avaliada de forma casuística pelo
judiciário. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) na década de 90 procurou trazer contornos
mais objetivos para a abertura de bancos de dados de consumidores e cadastro de maus pagadores. Com a
evolução da tecnologia de processamento de dados, a Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/11), aprovada
em 2011, também teve como objetivo estabelecer regras específicas para a criação de bancos de dados de
bons pagadores. A Lei do Cadastro Positivo foi recentemente alterada, em abril de 2019, para determinar a
adesão automática de indivíduos aos bancos de dados do sistema do Cadastro Positivo, com opção de
solicitar sua exclusão. O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), aprovado em 2014, também teve como
objetivo regular o uso e tratamento de dados coletados por meio da internet. Assim, até agosto de 2018,
quando foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18 - “LGPD”), as práticas relacionadas
ao uso de Dados Pessoais eram reguladas por algumas normas esparsas e setoriais apenas.
A LGPD entrou em vigor em setembro de 2020 e trouxe um sistema de regras novo com relação ao
tratamento de dados pessoais, mais completo e de aplicação transversal, afetando todos os setores da
economia incluindo as empresas que tratam um maior volume de dados pessoais. Referida lei tem como
objetivo criar um ambiente de maior controle dos indivíduos sobre os seus dados e de maiores
responsabilidades para as organizações que tratam tais informações, trazendo novas obrigações a serem
observadas.
A LGPD tem uma ampla gama de aplicações e se estende a pessoas físicas e entidades públicas e privadas,
independentemente do país onde estão sediadas ou onde os dados são hospedados, desde que (i) o
tratamento de dados ocorra no Brasil; (ii) a atividade de tratamento de dados destine-se a oferecer ou
fornecer bens ou serviços a ou tratar dados de indivíduos localizados no Brasil; ou (iii) os titulares dos dados
estejam localizados no Brasil no momento em que seus dados pessoais são coletados. A LGPD será aplicada
independentemente da indústria ou negócio ao lidar com dados pessoais e não está restrito a atividades de
tratamento de dados realizadas através de mídia digital e/ou na internet.
Além disso, o Decreto nº 10.474 de 26 de agosto de 2020 criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(“ANPD”), que terá poderes e responsabilidades análogas às autoridades europeias de proteção de dados,
exercendo um triplo papel de (i) investigação, compreendendo o poder de emitir normas e procedimentos,
deliberar sobre a interpretação da LGPD e solicitar informações de controladores e operadores; (ii) execução,
nos casos de descumprimento da lei, por meio de processo administrativo; e (iii) educação, com a
responsabilidade de disseminar informações e fomentar o conhecimento da LGPD e medidas de segurança,
promovendo padrões de serviços e produtos que facilitem o controle de dados e elaborando estudos sobre
práticas nacionais e internacionais para a proteção de dados pessoais e privacidade, entre outros. A ANPD
tem assegurada independência técnica, embora esteja subordinada à Presidência da República.
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A competência da ANPD prevalece sobre qualquer autoridade relacionada de outras entidades públicas no
que diz respeito à proteção de dados pessoais, mas até o presente momento a ANPD ainda não editou
nenhum regulamento relacionado à proteção de dados pessoais. O Decreto nº 10.474/2020 aprovou a
estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANDP.
O Decreto entrou em vigor em outubro de 2020, na data de publicação da nomeação do diretor-presidente
da ANPD no Diário Oficial da União, e desencadeou o prazo legalmente previsto de 2 (dois) anos para
transformação da ANPD em autarquia federal autônoma. No presente panorama, a ANPD já está operando,
podendo emitir normas e diretrizes que poderão se aplicar à Companhia e impor novos limites às suas
atividades de tratamento de dados pessoais.
Portanto, a Companhia deverá acompanhar os desenvolvimentos legislativos e regulatórios aplicáveis ao seu
setor e constantemente atualizar quaisquer atividades de tratamento de dados pessoais irregulares ou
ilegais, o que indica que a Companhia poderá ter elevados custos relacionados à conformidade com as
normas nacionais de proteção de dados. Caso a Companhia falhe em atualizar seus processos operacionais
de acordo com os requisitos da legislação ou regulamentação aplicável, a Companhia poderá incorrer em
elevadas multas, processos judiciais e danos à sua reputação.
Além disso, a despeito de as sanções administrativas da LGPD somente serem aplicáveis pela ANPD a partir
de agosto de 2021, o descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD tem como riscos: (i) a
propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de
violações, baseadas não somente na LGPD, mas na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados
ainda vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil
da Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor.
Regulamentação Imobiliária
A operação normal dos nossos estabelecimentos está sujeita, entre outros fatores, ao cumprimento das
regras de zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem como à obtenção de alvará de licença de
uso e funcionamento, emitido pela municipalidade competente, e licença do corpo de bombeiros
competente, autorizando a operação regular do estabelecimento em questão. Em determinados municípios,
a comprovação da regularidade da edificação do ponto de vista urbanístico e construtivo também é exigida,
de modo que deve existir um habite-se válido para a edificação.
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Em relação aos locais que ocupamos para o exercício de nossas atividades, devemos obter e renovar
periodicamente as respectivas licenças e autorizações. Estabelecimentos que violem esses regulamentos,
que não obtenham ou renovem suas licenças, ou que não cumpram com suas respectivas condições, podem
estar sujeitos a sanções administrativas ou judiciais, tais como a imposição de autos de infração, multas pelas
autoridades competentes (cujo valor somente é determinado no caso específico), cancelamento de licenças,
suspensão de atividades, interdição do respectivo estabelecimento (hipótese em que a Companhia ficará
impedida de operar no respectivo imóvel até a devida regularização, podendo, inclusive, culminar no
fechamento administrativo do imóvel), não pagamento do prêmio do seguro em eventual sinistro no imóvel
e proibição de contratar com entidades governamentais, entre outras sanções, além da responsabilidade de
reparar quaisquer danos causados.
Regulamentação Ambiental
As operações da Companhia estão sujeitas a uma extensa legislação federal, estadual e municipal relativa à
proteção do meio ambiente, as quais incluem, entre outros aspectos, normas relacionadas ao licenciamento
ambiental para desenvolvimento de suas atividade, incluindo as emissões atmosféricas provenientes dos
veículos movidos à diesel e demais equipamentos, à captação de recursos hídricos, ao lançamento de
efluentes, ao gerenciamento de resíduos sólidos, entre outras. O cumprimento da legislação ambiental é
fiscalizado por órgãos e agências governamentais.
Licenciamento Ambiental
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981) prevê, como um de seus instrumentos, o
licenciamento ambiental, de modo que a concepção, construção, instalação, ampliação e o regular
funcionamento de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
naturais, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, dependem do prévio
licenciamento ambiental pelo órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças e autorizações
legalmente exigíveis, o qual estabelecerá as condições, restrições e medidas de fiscalização do
empreendimento.
Como regra geral, nas atividades com significativo impacto ambiental, o processo de licenciamento envolve
três etapas sucessivas, para obtenção de Licença Prévia (LP), da Licença de Instalação (LI) e, por fim, da
Licença de Operação (LO), todas emitidas com prazos determinados de validade e condicionantes específicas.
Atividades com baixo impacto ambiental, assim definidas pela legislação ambiental ou pelo órgão ambiental
competente, podem estar sujeitas à dispensa ou isenção de licenciamento ambiental.
A LP é emitida em fase preliminar de planejamento do empreendimento, aprovando sua localização e
concepção, e estabelece condições e exigências técnicas que deverão ser observadas nas fases do
licenciamento. A LI autoriza a construção do empreendimento. Por fim, a LO autoriza o efetivo início e a
continuidade das atividades operacionais.
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Cada uma destas licenças é emitida conforme a fase em que se encontra a implantação do empreendimento
(construção, alteração, ampliação e operação) e a manutenção de sua validade depende do cumprimento
das condicionantes que forem estabelecidas pelo órgão ambiental competente.
A ausência de licença ambiental ou a operação em desacordo com as licenças ambientais emitidas,
independentemente de a atividade estar causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática
de crime ambiental, e sujeita o infrator a sanções criminais e administrativas, além da obrigação de recuperar
eventuais danos causados ao meio ambiente. No âmbito administrativo, além da sanções descritas no item
“i” acima, as multas pelas irregularidades referidas, no âmbito federal, podem chegar a R$ 10 milhões
(aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência) e interdição das atividades.
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação
dessas licenças, assim como a eventual impossibilidade da Companhia de atender às exigências estabelecidas
por tais órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo
impedir, conforme o caso, a instalação e a operação dos empreendimentos.
É importante, ainda, ressaltar que para os empreendimentos com significativo impacto ambiental, é exigido
o pagamento de compensação ambiental sobre os impactos negativos não mitigáveis resultantes da
implantação do empreendimento, por meio de destinação de recursos para implantação e manutenção de
unidade de conservação.
Além do licenciamento ambiental, a legislação brasileira impõe diversas outras obrigações e exige a obtenção
de outras autorizações específicas para determinadas atividades, tais como: (i) autorização para supressão
de vegetação; (ii) o controle das emissões atmosféricas; (iii) a destinação final ambientalmente adequada de
resíduos; (iv) o atendimento aos padrões de níveis de ruídos; (v) a obtenção de autorizações para a captação
de água e lançamento de efluentes, entre outros. Ainda, a legislação determina a elaboração de estudos
ambientais específicos, tais como o Estudo de Impacto de Vizinhança e o respectivo Relatório de Impacto de
Vizinhança (EIV/RIV) para avaliar o uso da área, qualidade do ar e outros aspectos. A não obtenção de tais
autorizações e ausência de elaboração de tais estudos podem sujeitar a Companhia às penalidades de
advertência, multa, embargo e interdição de atividade, de acordo com a gravidade da infração, além do dever
de reparação dos danos ambientais, se houver.
Os atrasos ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação
dessas licenças, assim como a eventual impossibilidade da Companhia protocolar tempestivamente os
respectivos pedidos de renovação de licença ou de atender às exigências estabelecidas por tais órgãos
ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir,
conforme o caso, a instalação dos empreendimentos, a operação e a manutenção das atividades da
Companhia.
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Resíduos Sólidos
Outro controle importante é o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos gerados pela
Companhia, instituído pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010). A referida lei
determina que a disposição inadequada de resíduos sólidos, bem como os acidentes decorrentes do
transporte desses resíduos, podem ser fator de contaminação de solo e de águas subterrâneas e ensejar a
aplicação de sanções nas esferas administrativas e penal, além do dever de reparação dos danos causados.
Por meio da responsabilidade compartilhada, instituída pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, as tarefas
e custos envolvidos nas diferentes etapas de gerenciamento de resíduos sólidos são pulverizados por toda a
cadeia, na medida de responsabilização de cada uma das partes envolvidas, onde o responsável pela geração
de resíduos sólidos é também responsável pela sua segregação, armazenamento, transporte e destinação
final ambientalmente adequada, podendo ser obrigado a reparar os danos ambientais decorrentes da má
gestão dos resíduos sólidos.
Nesse sentido, a contratação de terceiros para consecução de qualquer das fases do gerenciamento de
resíduos sólidos, a exemplo da destinação final ambientalmente adequada, não exime a responsabilidade da
contratante por eventuais danos ambientais causados pela contratada.
Como já demonstrado, a legislação brasileira prevê a responsabilidade objetiva e solidária ao causador de
danos ambientais, de modo que a Companhia pode ser considerada solidariamente responsável em caso de
terceiros causarem prejuízos decorrentes de dano ambiental.
Como o gerenciamento de resíduos sólidos da Companhia é executado por terceiros, a Companhia pode ser
adversa e significativamente afetada caso terceiros prestadores de serviço causem danos ambientais por
meio das atividades que desempenham para destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
gerados.
Recursos Hídricos
De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997), o uso de recursos
hídricos estão sujeitos à prévia outorga de direito de uso por parte do Poder Público, e é obrigatória para
todas as atividades que utilizam corpos d’água, seja para captação de água, seja para lançamentode
efluentes. A outorga de direito de uso de recursos hídricos deverá ser emitida pelo órgão ambiental
competente, a partir da dominialidade do corpo d’água utilizado.
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Exceto por derivações, captações, lançamentos e acumulações considerados insignificantes, ou pelo uso para
satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, todo uso
relevante da água que não envolva utilização de rede pública, incluindo derivação ou captação de parcela da
água existente em um corpo de água para consumo final, lançamento em corpo de água de esgotos e demais
resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final e
extração de água de aquífero subterrâneo, está sujeito à outorga do direito de uso de recursos hídricos. A
falta da outorga ou o não atendimento de suas condicionantes, além da execução de obras e serviços
hidráulicos, é considerada infração administrativa e pode acarretar a aplicação de multa, no valor de até
R$10.000,00, embargo da atividade, dentre outras, além de eventual exposição criminal.
Áreas Contaminadas
De acordo com a legislação ambiental brasileira, o proprietário e/ou possuidor de bem imóvel que se
encontre em área com contaminação ambiental poderá, independentemente de ter sido ou não o efetivo
causador, ser responsabilizado e compelido a realizar a remediação e recuperação dos danos associados
tanto por órgãos ambientais, quanto pelo Ministério Público.
São consideradas áreas contaminadas aquelas em que comprovadamente houve poluição ocasionada pela
disposição, acúmulo, armazenamento ou infiltração de substâncias ou resíduos, implicando impactos
negativos sobre os bens a proteger.
Vale destacar que a responsabilidade civil ambiental relacionada à remediação da contaminação do solo e
das águas subterrâneas é objetiva e solidária, além de ser considerada como uma obrigação propter rem
(ônus que acompanha o imóvel).
As contaminações de solo e/ou de águas subterrâneas representam passivos ambientais que devem ser
administrados com cautela, uma vez que a pretensão reparatória do dano ambiental é imprescritível, não se
extinguindo por decurso de prazo.
A descoberta de contaminação exige providências por parte dos agentes governamentais, das entidades
causadoras do dano ambiental e dos proprietários envolvidos. Deverão ser aplicadas medidas corretivas e
efetiva remediação visando estabelecer níveis de qualidade compatíveis com um determinado uso futuro, o
que pode ensejar o desembolso de despesas significativas.
Feita a remediação, segue-se o monitoramento dos resultados obtidos por período de tempo a ser definido
pelo órgão ambiental. Os resultados do monitoramento indicarão a eficiência da remediação. Eventuais
restrições de uso decorrentes de contaminação anteriormente existente e que sejam verificadas após a
remediação de áreas desativadas devem ser tornadas públicas, por meio da averbação no registro de imóveis
competente.
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Responsabilidade Ambiental
Com base na legislação aplicável, a responsabilidade ambiental pode ocorrer em três esferas distintas e
independentes: (i) civil; (ii) administrativa; e (iii) criminal. São esferas de responsabilidade consideradas
distintas e independentes porque uma única ação pode gerar responsabilidade ambiental nos três níveis,
com a aplicação de sanções administrativas e criminais, bem como gerar a obrigação de reparar o dano
causado. Por outro lado, a ausência de responsabilidade em uma de tais esferas não isenta, necessariamente,
o agente da responsabilidade nas demais, embora existam interferências pontuais de acordo com o caso
concreto.
A responsabilidade civil ambiental, delineada pela Política Nacional do Meio Ambiental (Lei Federal nº
6.938/1981), é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do
nexo de causalidade entre esse e a atividade desenvolvida pela Companhia para que seja configurada a
obrigação de reparação ambiental.
Aquele que tenha causado dano ambiental, independentemente da existência de culpa, deverá indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por suas atividades. Dessa maneira, a
responsabilidade civil ambiental é atribuída a quem for responsável, direta ou indiretamente, pela atividade
causadora de degradação ambiental.
Por ser a responsabilidade civil ambiental objetiva e solidária, a contratação de terceiros para prestar
qualquer serviço nas unidades da Companhia, como, por exemplo, a coleta, o transporte e destinação final
de resíduos, não isentam a Companhia de responsabilidade por eventuais danos ambientais causados caso
os terceiros contratados não desempenhem suas atividades em conformidade com as normas ambientais.
Na esfera penal, a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998) sujeita aos seus efeitos qualquer
pessoa, física ou jurídica, que concorrer para a prática de certas condutas consideradas lesivas ao meio
ambiente, sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou
imperícia).
As penas restritivas de direitos aplicadas às pessoas jurídicas, de forma isolada, cumulativa ou alternativa,
podem ser (i) suspensão parcial ou total da atividade, (ii) interdição temporária de estabelecimento, obra ou
atividade, (iii) proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou
doações, e (iv) multa.
No que se refere à responsabilidade administrativa, prevista genericamente pela Lei Federal nº 9.605/1998
e regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa
ambiental.
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A responsabilidade administrativa decorre de uma ação ou omissão do agente que importe na violação de
qualquer norma de preservação, proteção ou regulamentação do meio ambiente e, tal como a
responsabilidade penal, depende da verificação de culpa ou dolo para sua caracterização, nos termos da
recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
As sanções aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas pelo cometimento de eventual infração administrativa,
podem incluir advertência, multas de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) que podem ser
duplicadas ou triplicadas em caso de reincidência, inutilização do produto, suspensãode venda e fabricação
do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades, além
das sanções restritivas de direito, que envolvem a suspensão de registro, licença ou autorização, perda ou
suspensão de benefícios fiscais e cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito
concedidas por bancos estatais, além de proibição de ser contratado por entes públicos.
b) política ambiental da Companhia 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:
A Companhia atua em observância às questões ambientais em todas as fases de sua atividade, sem aderir a
nenhuma norma de conduta específica ou padrões internacionais relativos à proteção ambiental.
A edição de novas normas e regulamentos pode causar aumento nos custos e despesas da Companhia,
resultando, consequentemente, em lucros menores.
c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para
o desenvolvimento das atividades
No Brasil, a titularidade de marcas somente pode ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), autarquia federal responsável pelo registro de marcas, patentes
e outros direitos de propriedade intelectual.
Após o registro, o titular da marca passa a deter o direito exclusivo de uso no Brasil por um período de 10
(dez) anos, que poderá ser sucessivamente prorrogado por períodos iguais. Durante o processo de registro,
o depositante possui apenas uma expectativa de direito de propriedade das marcas depositadas aplicadas
para a identificação de seus produtos ou serviços.
Atualmente, a Companhia é titular de algumas marcas registradas no Brasil junto ao INPI, tais como variações
da marca “ARMAC”, as quais são relevantes para suas atividades. A Companhia também é titular de alguns
nomes de domínio associados a tais marcas. Para mais informações sobre os ativos de propriedade
intelectual da Companhia, favor verificar item 9.1.b.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

(a)
receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita
líquida total do emissor.
A Companhia não possui receitas provenientes 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.
Todas as receitas da Companhia são provenientes do mercado brasileiro.
(c)

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor.

Não aplicável. Todas as receitas da Companhia são provenientes do mercado brasileiro, conforme mencionado nos
itens 7.6, “a” e “b” acima.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

Não aplicável, dado que, até a data deste relatório, não existem receitas na Companhia provenientes de outros
países que não o Brasil.

483

PÁGINA: 141 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

7.8 - Políticas Socioambientais

(a)

se o emissor divulga informações sociais e ambientais

A Companhia não possui uma política de responsabilidade socioambiental formalizada e não publica relatório de
sustentabilidade.
(b)

metodologia seguida na elaboração das informações socioambientais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(c)

se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
(d)
Indicar a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas as informações
socioambientais
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga informações socioambientais.
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7.9 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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8.1 - Negócios Extraordinários

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como no exercício social
corrente, não ocorreram quaisquer aquisições ou alienações de ativos relevantes fora do curso normal dos negócios
da Companhia.
Para maiores informações sobre operações societárias realizadas no período envolvendo Companhia, vide item
15.7 deste Formulário de Referência.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como no exercício
social corrente, não ocorreram quaisquer alterações significativas na forma de condução dos negócios da
Companhia.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como no exercício social
corrente, não foram celebrados contratos não relacionados com as atividades operacionais da Companhia.
Para maiores informações sobre operações societárias realizadas no período envolvendo a Companhia, vide item
15.7 deste Formulário de Referência.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não-circulante que a Companhia
julgue relevantes.
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Brasil
Brasil

Máquinas

Máquinas

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Máquinas

Máquinas

Máquinas

Máquinas

Máquinas

Máquinas

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Brasil

Brasil

Máquinas

Máquinas

Brasil

Máquinas

Brasil

Brasil

Máquinas

Brasil

Brasil

Máquinas

Máquinas

Brasil

Máquinas

Máquinas

Brasil
Brasil

Máquinas

Brasil

Unidade de Manutenção

Máquinas

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados

Veículos Leves e Pesados
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Nome de domínio na internet

navimac.com.br

armac.com.br

Nome de domínio na internet

09/10/2022 passível
renovação

13/11/2021 passível
renovação

02/08/2026 renovável
Registro n.º
10 anos.
907119905, marca
mista “ARMAC”, Classe
NCL(10) 37.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio, a
Companhia fiará impedida de utilizá-lo e este
poderá ser registrado por terceiros. A duração do
A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) registro depende do período escolhido e poderá
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, ser renovada ao final de cada período.
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio, a
Companhia fiará impedida de utilizá-lo e este
poderá ser registrado por terceiros. A duração do
A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) registro depende do período escolhido e poderá
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, ser renovada ao final de cada período.
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Descrição do ativo

patio2.com.br

patiodois.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

05/04/2022 passível
renovação

05/04/2022 passível
renovação

Duração

Consequência da perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio, a
Companhia fiará impedida de utilizá-lo e este
poderá ser registrado por terceiros. A duração do
A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) registro depende do período escolhido e poderá
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, ser renovada ao final de cada período.
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio, a
Companhia fiará impedida de utilizá-lo e este
poderá ser registrado por terceiros. A duração do
A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) registro depende do período escolhido e poderá
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, ser renovada ao final de cada período.
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui participação relevantes em outras sociedades, razão pela qual não se aplica o disposto no
presente item.
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9.2 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Introdução
As informações financeiras contidas neste item 10 devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018, e suas respectivas notas explicativas, bem como com as demonstrações financeiras
auditadas para os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2021 e 2020. As
informações neste item 10, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda
corrente nacional.
As demonstrações financeiras auditadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018 e para os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2021 e 2020, foram
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, ou IFRS, conforme
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).
Os comentários dos diretores da Companhia visam fornecer aos investidores informações que os
ajudarão a comparar as demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018 e para os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2021 e
2020, bem como compreender as mudanças nas principais linhas dessas demonstrações
financeiras entre os períodos analisados e os principais fatores que explicam essas variações.
A Companhia não possui sociedades controladas e, assim, não prepara demonstrações financeiras
consolidadas.
As informações constantes deste item devem ser lidas e analisadas em conjunto com as
informações constantes das demonstrações financeiras completas e suas respectivas notas
explicativas, disponíveis no website da Companhia (ri.armac.com.br) e no website da Comissão de
Valores Mobiliários (https://www.gov.br/cvm/pt-br).
a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

A Companhia apresenta índices de alavancagem que seus diretores consideram dentro do
esperado para o momento de crescimento da Companhia e está preparada e tem condições de
acessar o mercado para fazer frente a expansão orgânica e através de aquisições que surjam no
setor.
A Companhia possui uma carteira de clientes de segmentos da economia diversificados, o que nos
possibilita mitigar impactos econômicos e operacionais. A exposição da Companhia ao agronegócio
tem um impacto muito positivo para a previsibilidade do nosso fluxo de caixa.
Abaixo são apresentados determinados índices que evidenciam as condições financeiras e
patrimoniais gerais da Companhia.
Entre outras analises e índice, a Companhia monitora seu capital com base em cinco índices de
alavancagem financeira: (i) Dívida Líquida / Patrimônio Líquido, (ii) Dívida Líquida / Ativo Imobilizado
Líquido e (iii) Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM,(iv) Liquidez Imediata; (v) Liquidez Seca; e (vi)
Liquidez Corrente.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
a

Período de doze
meses findos em 31
de março de 2021
(LTM)

EBITDA Ajustado LTM (i)

b

Caixa e Equivalentes de Caixa

c

Contas a Receber

d

Ativo Circulante

e

Ativo Imobilizado Líquido

Exercicios encerrados em 31 de
dezembro de
2020

2019

2018

74.027

56.592

30.045

19.503

108.963

84.767

6.793

2.460

38.497

23.866

8.468

5.611

168.479

122.237

17.639

10.663

429.219

306.305

98.431

64.345

f

Passivo Circulante

97.972

89.840

36.152

18.499

g

Dívida Bruta (ii)

401.378

288.555

72.824

48.790

h

Dívida Líquida (iii)

292.415

203.788

66.031

46.330

i

Patrimônio Líquido

142.160

85.060

23.109

16.632

205,7%

239,6%

285,7%

278,6%

68,1%

66,5%

67,1%

72,0%

Indices de alavancagem financeira:
h/i

Dívida Líquida/Patrimônio Líquido (iv)

h/e

Dívida Líquida/Ativo Imobilizado Líquido (v)

h/a

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado LTM (vi)

b/f

Liquidez Imediata (vii)

(b+c)/f
d/f
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

3,95x

3,60x

2,20x

2,38x

111,2%

94,4%

18,8%

13,3%

Liquidez Seca (viii)

150,5%

120,9%

42,2%

43,6%

Liquidez Corrente (ix)

172,0%

136,1%

48,8%

57,6%

O EBITDA Ajustado LTM é calculado na forma descrita no item 3.2 deste Formulário de Referência.
A Dívida Bruta é calculado na forma descrita no item 3.2 deste Formulário de Referência.
A Dívida Líquida é calculado na forma descrita no item 3.2 deste Formulário de Referência.
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido é um indicador que busca comparar o montante da dívida líquida em relação ao nosso
patrimônio líquido.
Dívida Líquida/Ativo Imobilizado Líquido é um indicador que busca comparar o montante da dívida líquida em relação ao nosso
ativo imobilizado líquido (ou seja, deduzido da depreciação)
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado LTM é um indicador não contábil que busca comparar o montante da dívida líquida em relação
ao nosso resultado operacional antes da depreciação e amortização dos últimos 12 meses.
A Liquidez Imediata é um indicador definido como a divisão do Caixa e equivalente de caixa pelo Passivo Circulante.
A Liquidez Seca é um indicador definido como soma do Caixa e Equivalente de Caixa mais Contas a Receber, dividida pelo
Passivo Circulante.
A Liquidez Corrente é um indicador definido como a divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

Todos os índices apresentados acima não são medidas de desempenho financeiro segundo as
práticas contábeis adotadas no Brasil e possuem a finalidade de avaliar a capacidade de pagamento
da Companhia frente as suas obrigações. Estes índices não devem ser considerados isoladamente,
ou como alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos
fluxos de caixa operacionais.
Em 31 de março de 2021, nosso índice de Dívida Líquida / Patrimônio Líquido registrou o valor de
205,7%, que representa uma queda em relação a 31 de dezembro 2020 e 2019. Essa variação é
explicada em grande parte pela emissão de novas ações realizada em junho de 2020, no montante
total de R$75.500 mil, e em fevereiro de 2021, no montante total de R$50.404 mil. Ambas emissões
foram subscritas e integralizadas pelo Speed Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia.
Em 31 de março de 2021, nosso índice de Dívida Líquida / Ativo Imobilizado Líquido registrou o
valor de 68, 1%, que representa uma pequena variação em relação a 31 de dezembro 2020 e de
2019. Esse índice é condizente com o alto crescimento da Companhia e sua estratégia que busca
financiar 100% da compra de novos equipamentos.
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Em 31 de março de 2021, o índice de alavancagem financeira da Companhia representado pela
divisão Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM apresentou o valor de 3,95x, o que representou um
aumento em relação a 31 de dezembro 2020 e de 2019, quando apresentaram o valor de 3,60 e
2,20, respectivamente. Esta variação é explicada pelo alto volume de investimentos para aquisição
de novos equipamentos para a expansão da frota disponível para aluguel da Companhia, bem como
pela contração de novos empréstimos e financiamentos realizada para financiar o crescimento da
Companhia e, ainda, pelo alto ritmo de crescimento da Companhia (em 31 de março de 2021 o
EBITDA Ajustado da Companhia aumentou 219% em relação a 31 de março de 2020), uma vez
que na comparação são considerados os saldos da Dívida Líquida em 31 de março de 2021 e a
soma do EBITDA Ajustado dos últimos doze meses.
Em 31 de março de 2021, o índice de Liquidez Imediata da Companhia registrou o valor de 111,2%,
que representa um aumento em relação a 31 de dezembro 2020 (94,4%) e de 2019 (18,8%). Esse
aumento é decorrente, principalmente, do aumento do montante de caixa que a Companhia passou
a registrar conforme descrito no item 10.1.(h).
Em 31 de março de 2021, o índice de Liquidez Seca registrou o valor de 150,5%, que representa
um aumento em relação a 31 de dezembro 2020 (120,9%) e de 2019 (42,2%). Esse aumento é
decorrente, principalmente, do aumento do montante de caixa que a Companhia passou a registrar
conforme descrito no item 10.1.(h).
Em 31 de março de 2021, o índice de Liquidez Corrente registrou o valor de 172,0%, que representa
um aumento em relação a 31 de dezembro 2020 (136,1%) e de 2019 (48,8%). Esse aumento é
decorrente, principalmente, do aumento do montante de caixa que a Companhia passou a registrar
conforme descrito no item 10.1.(h).
A administração da Companhia entende que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia
são condizentes com sua fase de crescimento e volume de investimentos. Além disso, a
administração da Companhia entende que as condições financeiras atuais são suficientes para
implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e médio prazo.
b. Estrutura de capital
Abaixo encontra-se demonstrada a divisão da estrutura de capital da Companhia entre capital próprio
(representada pelo patrimônio líquido) e capital de terceiros (correspondente ao nosso passivo):
(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
(A) Passivo Circulante
(B) Passivo Não Circulante
(C) Patrimônio Líquido
(D) Total
Capital de Terceiros ((a+b)/d)
Capital Próprio (c/d)

Em 31 de março de
2021
97.972
358.869
142.160
599.001
76%
24%

Em 31 de dezembro de
2020
2019
2018
89.840
36.152
18.499
255.128
57.117
40.190
85.060
23.109
16.632
430.028
116.378
75.321
80%
80%
78%
20%
20%
22%

Nos últimos três anos a Companhia apresentou redução na proporção de capital próprio em sua
estrutura de capital, com aumento do endividamento líquido, principalmente em razão da contração
de novos empréstimos e financiamentos para o crescimento da operação, parcialmente
compensado por aumentos do capital promovidos pela entrada de novo sócio em 2020 e aumento
de participação detida por este sócio, em fevereiro de 2021.
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A Administração da Companhia acredita que sua estrutura de capital atual é adequada para a
continuidade das operações e que o nível de alavancagem financeira, mensurado pela relação Dívida
Líquida sobre o EBITDA dos últimos 3 meses anualizado, conforme demonstrado no item 10.1.a. acima,
continua em nível que acreditam ser adequados para o momento atual da companhia de forte
crescimento.
A Companhia opera com margens eficientes, tendo a diversificação de suas atividades em diferentes
setores econômicos, para sustentar eventuais momentos de dificuldade da economia, mantendo a
Companhia sustentável para suportar esse período de incerteza.
c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A Administração da Companhia acredita que a estrutura de capital da Companhia seja suficiente para
suprir suas necessidades de caixa, relativas às suas obrigações contratuais decorrentes de empréstimos,
financiamentos, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, mesmo considerando o
aumento dos índices de alavancagem ocorrida desde 2018 (vide item 10.1(a) acima), embora não possa
garantir que tal situação permanecerá inalterada. Caso seja necessário contrair empréstimos para
financiar investimentos e aquisições, a Administração acredita que a Companhia possui condições de
contratar e de honrar tais obrigações. Em 31 de março de 2021, a Companhia possuía R$ 401.378 mil de
financiamentos e empréstimos contratados, sendo que R$ 78.358 mil classificados como circulante (ou
seja, devidos no curto prazo). Na mesma data a Companhia possuía R$ 108.963 mil em caixa e
equivalentes de caixa.
d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
utilizadas
A Companhia financia suas atividades parte com capital próprio, com o caixa gerado pelo negócio, e parte
com capital de terceiros via contratos de financiamento.
A estratégia da Companhia foca em investimentos em novos equipamentos (CAPEX), visando a
manutenção e expansão da sua frota. Para a aquisição destes equipamentos, conforme o caso, a
Companhia tem utilizado a contratação de linhas de financiamento bancários como Capital de Giro,
FINAME, leasings e CDCs.
e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A principal fonte de recursos para o capital de giro da Companhia é a receita de suas operações, por meio
da locação de máquinas e equipamentos e prestação de serviços a seus clientes. Apesar do crescimento
acelerado da Companhia nos últimos anos, a Companhia raramente precisou acessar linhas de crédito e
financiamentos para completar o capital de giro. As linhas de “capital de giro” emitidas com bancos foram
em sua maioria utilizadas para financiar novos investimentos.
A Companhia acredita que o relacionamento bancário construído com seus principais credores, seu perfil
de alavancagem, o perfil de longo prazo da dívida financeira e o perfil de geração de caixa operacional,
permitirão à Companhia acessar linhas de crédito para suprir eventuais necessidades de capital.

500

PÁGINA: 158 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

f.

Níveis de endividamento e características das dívidas
i.

Contratos de empréstimos e financiamento relevantes

Em 31 de março de 2021, o saldo total de empréstimos e financiamentos (circulante e não
circulante) da Companhia era de R$ 401.378 mil, enquanto a posição de caixa, e equivalentes de
caixa era de R$ 108.963 mil. Em 31 de março de 2021, 80% da Dívida Bruta da Companhia tinha
perfil de longo prazo, comparado a 77%, 63% e 69% em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018,
respectivamente, conforme demonstrado abaixo:
(Em milhares de Reais, exceto percentuais)
Finame pré 2020
Finame 2020 e 2021
CDC pré 2020
CDC 2020 e 2021
Leasing
Capital de Giro
Consórcios
Subtotal
( - ) Custos a amortizar
Total
Passivo circulante
Passivo não circulante

Em 31 de março de
2021
126
37.347
15.412
94.018
4.653
252.241
403.797
(2.419)
401.378
78.358
323.020

Em 31 de dezembro de
2020
2019
15.592
6.170
7.382
22.638
59.641
103.021
5.005
4.662
136.268
2.300
10
51
289.916
72.824
(1.361)
288.555
72.824
64.963
27.070
223.592
45.754

2018
7.862
36.984
3.129
769
46
48.790
48.790
15.247
33.543

A Administração julga que o perfil da dívida da Companhia é adequado face aos seus compromissos
e geração de caixa e que a mesma possui capacidade de obter novos recursos no mercado se e
conforme necessário.
A tabela abaixo evidencia a composição do vencimento da Dívida Bruta da Companhia em 31 de
março de 2021:
(Em milhares de Reais)
Ano de vencimento
2021
2022
2023
2024
2025 e após

Saldo

%
55.781
110.489
106.753
75.517
55.258
403.797

14%
27%
26%
19%
14%
100%

Capital de Giro
Operações de financiamento por meio de linha de crédito de capital de giro totalizam o montante de
R$ 252.241 mil em 31 de março de 2021 (R$ 136.268 mil em 31 de dezembro de 2020). Esses
contratos foram celebrados com Banco do Brasil S.A., Banco Itaú S.A., Banco ABC Brasil S.A.,
Banco BTG Pactual S.A., Banco Daycoval S.A., Banco BOCOM BBM S.A, têm vencimento entre
2022 e 2024, prevendo pagamentos mensais do principal e dos juros. As taxas de juros pré-fixadas
variam de 12,2% a 14,6% ao ano. As taxas de juros pós-fixadas variam de 4,25% a 5,30% ao ano,
mais CDI. As garantias desses contratos são diversas e compostas por equipamentos, aplicações
financeiras, cessão fiduciária de recebíveis e aval dos acionistas.
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FINAME
Operações de financiamento por meio de linha de crédito FINAME do BNDES totalizam o montante
de R$ 37.473 mil em 31 de março de 2021 (R$ 22.974 mil em 31 de dezembro de 2020). Esses
contratos foram celebrados com Banco Bradesco S.A., Banco CNH Industrial S.A., Banco John
Deere S.A., Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. e Banco Volvo (Brasil) S.A.
Os contratos celebrados antes de 2020 têm vencimento em 2021, prevendo pagamentos mensais
do principal e dos juros. As taxas de juros variam de 4,7% a 6,0% ao ano, mais TJLP, e têm como
garantia a constituição de alienação fiduciária sobre o bem financiado e aval dos acionistas.
Os contratos celebrados em 2020 e 2021 têm vencimento entre 2024 e 2026, prevendo pagamentos
mensais do principal e dos juros. As taxas de juros pré-fixadas variam de 11,34% a 12,65% ao ano.
As taxas de juros pós-fixadas variam de 4,04% a 5,33% ao ano, mais SELIC e têm como garantia
a constituição de alienação fiduciária sobre o bem financiado e, em agulns casos, aval dos
acionistas.
CDC – Crédito Direto ao Cliente
Operações de financiamento por meio de linha de crédito CDC totalizam o montante de R$ 109.430
mil em 31 de março de 2021 (R$ 125.659 mil em 31 de dezembro de 2020). Esses contratos foram
celebrados com Banco Bradesco S.A., Banco CNH Industrial S.A., Deutsche Sparkassen Leasing
do Brasil Banco Multiplo S.A., Banco John Deere S.A., Banco Volvo (Brasil) S.A., Banco Lage
Landen Brasil S.A., Banco Komatsu do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A.,
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.
Os contratos celebrados antes de 2020 têm vencimento entre 2021 e 2024, prevendo pagamentos
mensais do principal e dos juros. As taxas de juros são préfixadas e variam de 9,38% a 14,9% ao
ano, e têm como garantia a constituição de alienação fiduciária sobre o bem financiado e a cessão
fiduciaraia de recebíveis e aval dos acionistas.
Os contratos celebrados em 2020 têm vencimento entre 2023 e 2025, prevendo pagamentos
mensais do principal e dos juros. As taxas de juros são préfixadas e variam de 8,7% a 11,6% ao
ano, e têm como garantia a constituição de alienação fiduciária sobre o bem financiado e, em alguns
casos, aval dos acionistas.
Leasing
Operações de financiamento por meio de leasing totalizam o montante de R$ 4.653 mil em 31 de
março de 2021 (R$ 5.005 mil em 31 de dezembro de 2020). Esses contratos foram celebrados com
Banco Santander (Brasil) S.A. e Deutsche Sparkassen Leasing do Brasil S.A., têm vencimento entre
2022 e 2024, prevendo pagamentos mensais do principal e dos juros. As taxas de juros são préfixadas e variam de 10,4% a 11,6% ao ano e têm como garantia a constituição de alienação
fiduciária sobre o bem financiado e aval dos acionistas.
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia mantém relações estreitas com as principais instituições financeiras do mercado
brasileiro, especialmente por meio da contratação de operações de FINAME para aquisição e
renovação das máquinas e dos veículos que integram seu ativo imobilizado. A Companhia não
possui relações relevantes de longo prazo com instituições financeiras além daquelas evidenciadas
no item 10.1(f) acima.
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A Companhia esclarece ainda que as atuais relações de longo prazo com instituições financeiras
têm suprido adequadamente as necessidades de financiamento na expansão do negócio da
Companhia. Para o futuro, possíveis relações com instituições financeiras poderão ser
desenvolvidas em linha com as estratégias da Companhia.
iii. Grau de subordinação entre as dívidas
De acordo com os contratos das dívidas contraídas pela Companhia, não há precedência de
qualquer dívida com relação à outra, mesmo em eventual concurso universal de credores.
Considerando que nos contratos da Companhia não há ordem de precedência, em eventual
concurso universal de credores, ressalvadas as garantias reais constituídas nos termos indicados
acima, a Companhia obedece aos termos estabelecidos na legislação brasileira.
Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no
passivo exigível acontecerá de acordo com a Lei nº 11.101 de 2005: (i) obrigações sociais e
trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) créditos quirografários; e
(vi) créditos subordinados.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário.
A Companhia é parte como tomadora em contratos de empréstimos e financiamentos evidenciadas
no item 10.1(f) acima e, portanto, no contexto de tais financiamentos, está obrigada à observância
de determinadas obrigações e restrições, sob pena de vencimento antecipado das dívidas. Tais
restrições são usuais de mercado em operações como aquelas contratadas pela Companhia e
incluem, exemplificadamente:
(a) alteração do controle direto ou indireto da Companhia;
(b) inadimplência em transações com instituições financeiras;
(c) descumprimento do índices financeiros medido pela relação entre a Dívida Líquida e o EBITDA
LTM (desconsiderados os eventos não recorrentes), que deve corresponder, ao final de cada
exercício social, a valor entre (i) 3,50x no ano de 2021, (ii) 3,25x a partir do ano 2022, e (iii) 3,0x a
partir do ano de 2023;
(d) cessão, venda, alienação e/ou qualquer forma de transferência e/ou contribuição ao capital
social, gratuita ou onerosa, de (i) bens, ativos ou direitos de sua propriedade, (ii) ativos e/ou
participações societárias em subsidiárias e/ou controladas (exceto alienações e cessões fiduciárias
para garantir emissão de dívidas, empréstimos e financiamentos);
(e) distribuição de dividendos lucros, pagar juros sobre o capital próprio, ou ainda, a realização de
quaisquer pagamentos aos seus acionistas, caso estejam inadimplentes com determinadas
obrigações, ressalvado o pagamento de lucros até o montante de 25% (vinte cinco por cento) do
lucro líquido.
Em 31 de março de 2021, a Companhia encontrava-se adimplente com todas as condições
estabelecidas nos contratos mencionados acima e demais contratos financeiros.
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g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia não tem limites de financiamentos contratados e ainda não utilizados.
h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As variações relevantes nos itens principais do balanço patrimonial em 31 de março de 2021, 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 são discutidas a seguir.
Ressaltamos que as informações referentes às demonstrações financeiras para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e para o período de três meses
encerrado em 31 de março de 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM e as normas internacionais de relatório financeiro
(“Internacional Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting
Standards Board - IASB.
BALANÇO PATRIMONIAL
Discussão das principais variações nas contas do balanço patrimonial em 31 de março de
2021 em comparação a 31 de dezembro de 2020.
Ativo
Variação
31/03/21

R$ milhares

Em 31 de
março de
2021

% Total

Em 31 de
dezembro
de 2020

X
% Total

31/12/20

Caixa e equivalentes de caixa

108.963

18,2%

84.767

19,7%

28,5%

Contas a receber de clientes

38.497

6,4%

23.866

5,5%

61,3%

2.807

0,5%

1.985

0,5%

41,4%

13.637

2,3%

9.649

2,2%

41,3%

4.575

0,8%

1.970

0,5%

132,2%

168.479

28,1%

122.237

28,4%

37,8%

Tributos a recuperar

295

0,0%

318

0,1%

(7,2%)

Outros ativos

488

0,1%

715

0,2%

(31,7%)

429.219

71,7%

306.305

71,2%

40,1%

520

0,1%

453

0,1%

14,8%

Total do ativo não circulante

430.522

71,9%

307.791

71,6%

39,9%

Total do ativo

599.001

100,0%

430.028

100,0%

39,3%

Estoques
Tributos a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante

Imobilizado
Intangível
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Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 31 de março de 2021, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 108.963 mil,
apresentando um aumento de 28,5% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro
de 2020, quando totalizou R$84,767 mil. Esta variação do caixa deveu-se, principalmente, (i) ao
aporte de capital realizado pelo acionista da Companhia, Speed Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, de R$ 50.404 mil em fevereiro de 2021, (ii) à emissão de dois novos
financiamentos com o Banco BTG Pactual e o Banco Santander (Brasil) com valor total de R$
120.000 mil, e (iii) a um alto volume de investimentos na expansão da nossa frota.
Contas a Receber
Em 31 de março de 2021, o saldo de contas a receber totalizou R$ 38.497 mil, apresentando um
aumento de 61,3% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2020, quando
totalizou R$ 23.866 mil. Este aumento explica-se, principalmente, ao (i) crescimento da receita
bruta da Companhia, e (ii) aumento do prazo médio de recebimento de clientes.
Tributos a Recuperar
Em 31 de março de 2021, o saldo de tributos a recuperar totalizou R$ 13.932 mil, apresentando
um aumento de 39,8% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2020,
quando totalizou R$ 9.967 mil. Este aumento explica-se, principalmente, ao crédito de PIS e
COFINS gerados na compra de novas máquinas e equipamentos.
Imobilizado
Em 31 de março de 2021, o saldo de imobilizado totalizou R$ 429.219 mil, apresentando um
aumento de 40,1% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2020, quando
totalizou R$ 306.305 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pela aquisição de novos
equipamentos em linha com a estratégia de crescimento da Companhia.
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Passivo e Patrimônio Líquido
Variação
31/03/21

R$ milhares

Em 31 de
março de
2021

% Total

Em 31 de
dezembro
de 2020

X
% Total

31/12/20

Fornecedores

10.947

1,8%

12.781

3,0%

(14,3%)

Empréstimos e financiamentos

78.358

13,1%

64.963

15,1%

20,6%

Arrendamento mercantil por direito de uso

1.203

0,2%

1.156

0,3%

4,1%

Obrigações sociais e trabalhistas

5.612

0,9%

4.283

1,0%

31,0%

Obrigações tributárias

406

0,1%

250

0,1%

62,4%

Parcelamentos de tributos

103

0,0%

130

0,0%

(20,8%)

Dividendos a pagar

-

0,0%

5.500

1,3%

(100,0%)

Partes relacionadas

968

0,2%

608

0,1%

59,2%

Outras contas a pagar

375

0,1%

169

0,0%

121,9%

97.972

16,4%

89.840

20,9%

9,1%

323.020

53,9%

223.592

52,0%

44,5%

13.198

2,2%

13.059

3,0%

1,1%

552

0,1%

557

0,1%

(0,9%)

22.099

3,7%

17.920

4,2%

23,3%

358.869

59,9%

255.128

59,3%

40,7%

1.147

0,2%

971

0,2%

18,1%

119.325

19,9%

70.066

16,3%

70,3%

1.260

0,2%

877

0,2%

43,7%

Total do passivo circulante

Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil por direito de uso
Parcelamentos de tributos
Tributos diferidos

Total do passivo não circulante
Capital social
Reserva de Capital
Reserva legal
Reserva de lucros

20.428

3,4%

13.146

3,1%

55,4%

Total do patrimônio líquido

142.160

23,7%

85.060

19,8%

67,1%

Total do passivo e do patrimônio líquido

599.001

100,0%

430.028

100,0%

39,3%

Fornecedores
Em 31 de março de 2021, o saldo de fornecedores totalizou R$ 10.947 mil, apresentando uma
queda de 14,3% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2020, quando
totalizou R$ 12.781 mil. Esta queda explica-se, principalmente, pela emissão do financiamento de
FINAME de alguns equipamentos que estavam na linha de fornecedores. Ao emitirmos o
financiamento o fornecedor foi pago e criou-se um passivo com o banco emissor.
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Empréstimos e financiamentos
Em 31 de março de 2021, o saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R$ 401.378 mil,
apresentando um aumento de 39,1% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro
de 2020, quando totalizou R$ 288.555 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pela emissão
de dois novos finaciamentos com o Banco BTG Pactual e o Banco Santander (Brasil) com valor
total de R$ 120.000 mil. Ambos financiamentos foram emitidos com o objetivo de financiar a
estratégia de crescimento da Companhia através da compra de novs máquinas, caminhões e
equipamentos. Parte dos recursos captados foram direcionados para o pré-pagamento de dívidas
com os Bancos CNH Industrial, Banco John Deere e Banco Komatsu.
Obrigações sociais e trabalhistas
Em 31 de março de 2021, o saldo de obrigações sociais e trabalhistas totalizou R$ 5.612 mil,
apresentando um aumento de 31,0% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro
de 2020, quando totalizou R$ 4.283 mil. Este aumento explica-se, principalmente, ao crescimento
do custo de folha da Companhia que está ligado diretamente ao crescimento da receita bruta
através da implantação de novos projetos.
Dividendos a pagar
Em 31 de março de 2021, o saldo de dividendos a pagar foi zerado, apresentando uma queda em
relação ao saldo desta conta em 31 de dezembro de 2020, quando totalizou R$ 5.500 mil. Esta
queda reflete o pagamento de dividendos declarados em maio de 2020 e pagos em janeiro de 2021.
Essa distribuição de dividendos está conectada à entrada do Speed Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia no quadro societário da Companhia.
Tributos diferidos
Em 31 de março de 2021, o saldo de tributos diferidos totalizou R$ 22.099 mil, apresentando um
aumento de 23,3% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2020, quando
totalizou R$ 17.920 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pelo imposto de renda e
contribuição social diferidos durante o primeiro trimestre de 2021. Esse diferimento ocorre,
principalmente, pela diferença entre a depreciação fiscal e societária de parte dos nossos
equipamentos.
Patrimônio líquido
Em 31 de março de 2021, o saldo do patrimônio líquido totalizou R$ 142.160 mil, apresentando um
aumento de 67,1% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2020, quando
totalizou R$ 85.060 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pelo aporte de capital realizado
pelo acionista da Companhia, Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, de
R$ 50.404 mil em fevereiro de 2021.
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Discussão das principais variações nas contas do balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2020 em comparação a 31 de dezembro de 2019
Ativo
Variação
31/12/20

R$ milhares

Em 31 de
dezembro
de 2020

% Total

Em 31 de
dezembro
de 2019

X
% Total

31/12/19

Caixa e equivalentes de caixa

84.767

19,7%

6.793

5,8%

1.147,9%

Contas a receber de clientes

23.866

5,5%

8.468

7,3%

181,8%

1.985

0,5%

-

0,0%

n.m.

Estoques
Tributos a recuperar

9.649

2,2%

1.809

1,6%

433,4%

Outros ativos

1.970

0,5%

569

0,5%

246,2%

122.237

28,4%

17.639

15,2%

593,0%

318

0,1%

-

0,0%

n.m.

Total do ativo circulante
Tributos a recuperar
Outros ativos
Imobilizado
Intangível

715

0,2%

229

0,2%

212,2%

306.305

71,2%

98.431

84,6%

211,2%

453

0,1%

79

0,1%

473,4%

Total do ativo não circulante

307.791

71,6%

98.739

84,8%

211,7%

Total do ativo

430.028

100,0%

116.378

100,0%

269,5%

Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 84.767 mil,
apresentando um aumento de 1.147,9% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de
dezembro de 2019, quando totalizou R$ 6.793 mil. Esta variação do caixa deveu-se, principalmente,
(i) ao aporte de capital realizado pelo Speed Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, de R$ 75.500 mil subscrito em junho de 2020 e integralizado ao longo de 2020, (ii)
à política de caixa mínimo que determinava um montante mínimo de caixa de R$ 50.000 mil ao fim
de 2020, (iii) e a uma captação de uma linha de capital de giro com o Banco Itaú de R$ 25.000 mil
para financiar a aquisição de novos equipamentos em janeiro de 2021.
Contas a Receber
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de contas a receber totalizou R$ 23.866 mil, apresentando
um aumento de 181,8% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2019,
quando totalizou R$ 8.468 mil. Este aumento explica-se, principalmente, ao crescimento da receita
bruta da Companhia e ao aumento do prazo médio de recebimento de clientes.
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Tributos a Recuperar
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos a recuperar totalizou R$ 9.967 mil, apresentando
um aumento de 451,0% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2019,
quando totalizou R$ 1.809 mil. Este aumento explica-se, principalmente, ao crédito de PIS e
COFINS gerados na compra de novas máquinas e equipamentos.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de imobilizado totalizou R$ 306.305 mil, apresentando um
aumento de 211,2% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2019, quando
totalizou R$ 98.431 mil. Este aumento explica-se, principalmente, (i) pela aquisição de novos
equipamentos em linha com a estratégia de crescimento da Companhia, e (ii) pelo aluguel do
terreno da nossa nova oficina que gerou um direito de uso em arredamento de R$ 14.920 (incluindo
outros alugueis).
Passivo e Patrimônio Líquido
Variação
31/12/20

R$ milhares

Em 31 de
dezembro
de 2020

% Total

Em 31 de
dezembro
de 2019

X
% Total

31/12/19

Fornecedores

12.781

3,0%

6.729

5,8%

89,9%

Empréstimos e financiamentos

64.963

15,1%

27.070

23,3%

140,0%

Arrendamento mercantil por direito de uso

1.156

0,3%

-

0,0%

n.m.

Obrigações sociais e trabalhistas

4.283

1,0%

1.772

1,5%

141,7%

250

0,1%

21

0,0%

1.090,5%

Obrigações tributárias

130

0,0%

60

0,1%

116,7%

Dividendos a pagar

Parcelamentos de tributos

5.500

1,3%

500

0,4%

1.000,0%

Partes relacionadas

608

0,1%

-

0,0%

n.m.

Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil por direito de uso
Parcelamentos de tributos
Tributos diferidos

Total do passivo não circulante
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

169

0,0%

-

0,0%

n.m.

89.840

20,9%

36.152

31,1%

148,5%

223.592

52,0%

45.754

39,3%

388,7%

13.059

3,0%

-

0,0%

n.m.

557

0,1%

389

0,3%

43,2%

17.920

4,2%

10.974

9,4%

63,3%

255.128

59,3%

57.117

49,1%

346,7%

76.205

17,7%

230

0,2%

33.032,6%

8.855

2,1%

22.879

19,7%

(61,3%)

85.060

19,8%

23.109

19,9%

268,1%

430.028

100,0%

116.378

100,0%

269,5%
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Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fornecedores totalizou R$ 12.781 mil, apresentando um
aumento de 89,9% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2019, quando
totalizou R$ 6.729 mil. Este aumento é explicado, principalmente, por equipamentos que foram
adquiridos através da emissão do financiamento de FINAME mas cujo desembolso não havia
ocorrido em 31 de dezembro de 2020. Ao emitirmos o financiamento o fornecedor foi pago e criouse um passivo com o banco emissor.
Empréstimos e financiamentos
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R$ 288.555 mil,
apresentando um aumento de 296,2% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro
de 2019, quando totalizou R$ 72.824 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pela emissão
de R$ 245.589 mil em novos financiamentos emitidos com o objetivo de financiar a estratégia de
crescimento da Companhia através da compra de novas máquinas, caminhões e equipamentos.
Em contrapartida, amortizamos R$31.904 mil de financiamentos ao longo de 2020.
Obrigações sociais e trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de obrigações sociais e trabalhistas totalizou R$ 4.283 mil,
apresentando um aumento de 141,7% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro
de 2019, quando totalizou R$ 1.772 mil. Este aumento explica-se, principalmente, ao crescimento
do custo de folha da Companhia que está ligado diretamente ao crescimento da receita bruta
através da implantação de novos projetos.
Dividendos a pagar
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de dividendos a pagar totalizou R$ 5.500 mil, apresentando
um aumento em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$ 500 mil. Esse
aumento reflete o pagamento de dividendos declarados em maio de 2020 e pagos em janeiro de
2021. Essa distribuição de dividendos está conectada à entrada do Speed Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia no quadro societário da Companhia.
Tributos diferidos
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de tributos diferidos totalizou R$ 17.920 mil, apresentando
um aumento de 63,3% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2019,
quando totalizou R$ 10.974 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pelo imposto de renda e
contribuição social diferidos durante o ano de 2020. Esse diferimento ocorre, principalmente, pela
diferença entre a depreciação fiscal e societária de parte dos nossos equipamentos.

510

PÁGINA: 168 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo do patrimônio líquido totalizou R$ 85.060 mil, apresentando
um aumento de 268,1% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2019,
quando totalizou R$ 23.109 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pela subscrição de novas
ações realizada pelo acionista da Companhia, Speed Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, de R$ 75.500 mil em junho de 2020.
Discussão das principais variações nas contas do balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2019 em comparação a 31 de dezembro de 2018.
Ativo
Variação
31/12/19

R$ milhares

Em 31 de
dezembro
de 2019

% Total

Em 31 de
dezembro
de 2018

X
% Total

31/12/18

Caixa e equivalentes de caixa

6.793

5,8%

2.460

3,3%

176,1%

Contas a receber de clientes

8.468

7,3%

5.611

7,4%

50,9%

Tributos a recuperar

1.809

1,6%

2.361

3,1%

(23,4%)

569

0,5%

231

0,3%

146,3%

17.639

15,2%

10.663

14,2%

65,4%

229

0,2%

203

0,3%

12,8%

98.431

84,6%

64.345

85,4%

53,0%

79

0,1%

110

0,1%

(28,2%)

98.739

84,8%

64.658

85,8%

52,7%

116.378

100,0%

75.321

100,0%

54,5%

Outros ativos
Total do ativo circulante

Outros ativos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 31 de dezembro 2019, o saldo de caixa e equivalentes de caixa totalizou R$6.793 mil,
apresentando um aumento de 176,1% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro
de 2018, quando totalizou R$2.460 mil. Esta variação do caixa deveu-se, principalmente, à geração
de fluxo de caixa operacional da Companhia durante o ano de 2019.
Contas a Receber de clientes
Em 31 de dezembro 2019, o saldo de contas a receber de clientes totalizou R$ 8.468 mil,
apresentando um aumento de 50,9% em relação ao saldo desta conta em 31 de dezembro de 2018,
quando totalizou R$ 5.611 mil. Este aumento explica-se, principalmente, ao crescimento da receita
bruta da Companhia.
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Tributos a Recuperar
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos a recuperar totalizou R$ 1.809 mil, apresentando
uma queda de 23,4% em relação ao saldo desta conta em 31 de dezembro de 2018, quando
totalizou R$ 2.361 mil. Esta queda reflete a utilização dos créditos de PIS e COFINS, gerados na
compra de novas máquinas e equipamentos, para deduzir dos impostos que incidem sobre a receita
bruta. Essa queda foi compensada em parte pelos créditos de PIS e COFINS gerados na compra
de novas máquinas e equipamentos durante o exercício de 2019.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de imobilizado totalizou R$ 98.431 mil, apresentando um
aumento de 53,0% em relação ao saldo desta conta em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou
R$ 64.345 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pela aquisição de novos equipamentos em
linha com a estratégia de crescimento da Companhia.
Passivo e Patrimônio Líquido

R$ milhares
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Parcelamentos de tributos
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Parcelamentos de tributos
Tributos diferidos
Outros passivos
Total do passivo não circulante
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

Em 31 de
dezembro de
2019
6.729
27.070
1.772
21
60
500
36.152
45.754
389
10.974
57.117
230
22.879
23.109
116.378

% Total
5,8%
23,3%
1,5%
0,0%
0,1%
0,4%
0,0%
31,1%
0,0%
39,3%
0,3%
9,4%
0,0%
49,1%
0,2%
19,7%
19,9%
100,0%

Em 31 de
dezembro de
2018
2.138
15.247
921
21
62
110
18.499
991
33.543
454
5.155
47
40.190
230
16.402
16.632
75.321

% Total
2,8%
20,2%
1,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
24,6%
1,3%
44,5%
0,6%
6,8%
0,1%
53,4%
0,3%
21,8%
22,1%
100,0%

Variação
31/12/19
X
31/12/18
214,7%
77,5%
92,4%
0,0%
(3,2%)
n.m.
(100,0%)
95,4%
(100,0%)
36,4%
(14,3%)
112,9%
(100,0%)
42,1%
0,0%
39,5%
38,9%
54,5%

Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de fornecedores totalizou R$ 6.729 mil, apresentando um
aumento de 115,1% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro de 2018, quando
totalizou R$ 3.129 mil. Este aumento explica-se, principalmente, em razão do crescimento dos
custos e despesas da Companhia que estão ligados diretamente ao crescimento da receita bruta.
Além disso, parte desse aumento advém da compra de novas máquinas e equipamentos cujo
pagamento foi realizado no mês seguinte ao fechamento.
Empréstimos e financiamentos
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de empréstimos e financiamentos totalizou R$ 72.824 mil,
apresentando um aumento de 49,3% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro
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de 2018, quando totalizou R$ 48.790 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pela emissão
de R$ 43.317 mil de novos financiamentos emitidos com o objetivo de financiar a estratégia de
crescimento da Companhia através da compra de novas máquinas, caminhões e equipamentos.
Em contrapartida, amortizamos R$ 19.302 mil de financiamentos ao longo de 2019.
Obrigações sociais e trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de obrigações sociais e trabalhistas totalizou R$ 1.772 mil,
apresentando um aumento de 92,4% em relação ao saldo posição desta conta em 31 de dezembro
de 2018, quando totalizou R$ 921 mil. Este aumento explica-se, principalmente, ao crescimento do
custo de folha da Companhia que está ligado diretamente ao crescimento da receita bruta através
da implantação de novos projetos.
Tributos diferidos
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de tributos diferidos totalizou R$ 10.974 mil, apresentando
um aumento de 112,9% em relação ao saldo desta conta em 31 de dezembro de 2018, quando
totalizou R$ 5.155 mil. Este aumento explica-se, principalmente, pelo imposto de renda e
contribuição social diferidos durante o ano de 2019. Esse diferimento ocorre, principalmente, pela
diferença entre a depreciação fiscal e societária de parte dos nossos equipamentos.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO
Demonstrações do Resultado dos Períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2021 e
2020.

R$ milhares

Período de
Três Meses
Encerrado
em 31 de
março de
2021

% Receita

Período de
Três Meses
Encerrado
em 31 de
março de
2020

Variação
1T 2021
X
% Receita

1T 2020

51.755

100,0%

19.827

100,0%

161,0%

(28.443)

(55,0%)

(10.584)

(53,4%)

168,7%

Lucro bruto

23.312

45,0%

9.243

46,6%

152,2%

Administrativas e comerciais

(4.338)

(8,4%)

(1.944)

(9,8%)

123,1%

Lucro operacional antes do resultado

18.974

36,7%

7.299

36,8%

160,0%

(7.443)

(14,4%)

(2.498)

(12,6%)

198,0%

Receita líquida operacional
Custo dos serviços prestados

financeiro
Despesas financeiras

447

0,9%

125

0,6%

257,6%

Resultado financeiro líquido

(6.996)

(13,5%)

(2.373)

(12,0%)

194,8%

Lucro antes do imposto de renda e da

11.978

23,1%

4.926

24,8%

143,2%

(134)

(0,3%)

-

0,0%

n.m.

(4.179)

(8,1%)

(1.878)

(9,5%)

122,5%

7.665

14,8%

3.048

15,4%

151,5%

Receitas financeiras

contribuição social
Imposto de renda e da contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido do exercício

Receita líquida operacional
A Receita líquida operacional da Companhia decorre principalmente da locação de máquinas e
equipamentos e da prestação de serviços de manutenção e operação desses equipamentos. O total
da Receita líquida operacional no período de três meses encerrado em 31 de março de 2021
correspondeu a R$ 51.755 mil, um aumento de 161,0%, em relação ao período de três meses
encerrado em 31 de março de 2020, quando totalizou R$ 19.827 mil. As variações na Receita líquida
operacional são explicadas, principalmente, pelo aumento da frota disponibilizada para locação. A
Companhia investiu, entre 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021, R$ 139.966 mil na
expansão da frota para aluguel e no apoio dessa frota (instalações, frota de apoio, entre outros).
Esses equipamentos foram locados ao longo desse período o que reflete no aumento da receita
observado.
As deduções de receita com relação a PIS, COFINS e ISS corresponderam a R$ 5.365 mil no
período de três meses encerrado em 31 de março de 2021, o que corresponde a um aumento de
141,7% em relação ao valor de R$ 2.220 mil registrado no período de três meses encerrado em 31
de março de 2020. O aumento é proporcional ao aumento da receita bruta da Companhia, com
consequente aumento da carga tributária incidente com relação a PIS e COFINS.
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Custos dos Serviços Prestados
O custo dos serviços prestados corresponderam a R$ 28.443 mil no período de três meses
encerrado em 31 de março de 2021, o que corresponde a um aumento de 168,7% em relação ao
valor de R$ 10.584 mil no período de três meses encerrado em 31 de março de 2020. Em termos
de percentual da receita líquida do período os custo dos produtos vendidos apresentou um aumento
de 53,4% para 55,0%. O aumento absoluto é diretamente relacionado ao crescimento da nossa
operação.
Lucro Bruto
O lucro bruto apresentou aumento de 152,2% no período de três meses encerrado em 31 de março
de 2021, quando representava R$ 23.312 mil, em comparação a R$ 9.243 mil no período de três
meses encerrado em 31 de março de 2020. Em termos de percentual da receita líquida do período
o lucro bruto apresentou uma leve redução de 46,6% para 45,0%.
Despesas Administrativas e Comerciais
As despesas administrativas e comerciais apresentaram um aumento de 123,1% no período de três
meses encerrado em 31 de março de 2021, quando representava R$ 4.338 mil, em comparação a
R$ 1.944 mil no período de três meses encerrado em 31 de março de 2020. Em termos de
percentual da receita líquida do período, as despesas administrativas e comerciais apresentaram
um aumento de -9,8% para -8,4%. Essa queda é explicada pela diluição de despesas fixas de
pessoal e processos adminsitrativos dado o aumento da receita da Companhia.
Resultado Financeiro Líquido
O Resultado Financeiro Líquido líquido no período de três meses encerrado em 31 de março de
2021 correspondeu a uma despesa financeira de R$ 6.996 mil, um aumento de 194,8% em relação
ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2020, quando totalizou uma despesa
financeira de R$ 2.373 mil. A variação apresentada é explicada, principalmente, pelo aumento do
endividamento da Companhia, parcialmente compensado por uma queda no custo de captação.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Os montantes de imposto de renda e contribuição social totalizaram uma despesa de R$ 4.313 mil
no período de três meses encerrado em 31 de março de 2021, comparado a R$ 1.878 mil do período
de três meses encerrado em 31 de março de 2020, uma variação de 129,7% no período. Essa
variação decorreu, principalmente, do aumento do lucro tributável que é um resultado da soma das
receitas e despesas descritos acima. A taxa de imposto incidente se manteve constante em 34%.
Além disso, no perído de três meses encerrado em 31 de março de 2021 houve o reconhecimento
do custo relacionado à emissão de ações, de R$ 969 mil, pago aos assessores financeiros da
Companhia no contexto do aporte de R$ 50.404 mil realizado pelo Speed Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia em fevereiro de 2021. Esse custo é reconhecido como despesa
na competência fiscal, gerando uma redução de alíquota efetiva nos números societários.
Lucro Líquido do Exercício
Como resultado das variações acima indicadas, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 7.665
mil no período de três meses encerrado em 31 de março de 2021, correspondeu a um aumento de
151,5% em relação ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2020, quando totalizou
R$ 3.048 mil.
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Demonstrações do Resultado dos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2020
e 2019.
Variação
2020

R$ milhares

Em 31 de
dezembro
de 2020

% Receita

Em 31 de
dezembro
de 2019

X
% Receita

2019

Receita líquida operacional

111.294

100,0%

61.374

100,0%

81,3%

Custo dos serviços prestados

(61.040)

(54,8%)

(34.481)

(56,2%)

77,0%

50.254

45,2%

26.893

43,8%

86,9%

(10.434)

(9,4%)

(4.288)

(7,0%)

143,3%

39.820

35,8%

22.605

36,8%

76,2%

(16.200)

(14,6%)

(7.813)

(12,7%)

107,3%

Lucro bruto
Administrativas e comerciais
Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Despesas financeiras

859

0,8%

296

0,5%

190,2%

(15.341)

(13,8%)

(7.517)

(12,2%)

104,1%

24.479

22,0%

15.088

24,6%

62,2%

-

0,0%

(106)

(0,2%)

(100,0%)

Diferido

(6.946)

(6,2%)

(5.818)

(9,5%)

19,4%

Lucro líquido do exercício

17.533

15,8%

9.164

14,9%

91,3%

Receitas financeiras
Resultado financeiro líquido
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e da contribuição social
Corrente

Receita líquida operacional
A Receita líquida operacional da Companhia decorre principalmente da locação de máquinas e
equipamentos e da prestação de serviços de manutenção e operação desses equipamentos. O total
da Receita líquida operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
correspondeu a R$ 111.294 mil, um aumento de 81,3%, em relação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$ 61.374 mil. As variações na Receita líquida
operacional são explicadas, principalmente, pelo aumento da frota disponibilizada para locação. A
Companhia investiu, entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, R$ 226.495 mil na
expansão da frota para locação e no apoio dessa frota (instalações, frota de apoio, entre outros).
Esses equipamentos foram locados ao longo desse período o que reflete no aumento da receita
observado.
As deduções de receita com relação a ISS, PIS e COFINS corresponderam a R$ 12.290 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o que corresponde a um aumento de 80,1%
em relação ao valor de R$ 6.825 mil registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019. O aumento é proporcional ao aumento da receita bruta da Companhia, com consequente
aumento da carga tributária incidente com relação a ISS, PIS e COFINS.
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Custos dos Serviços Prestados
O custo dos serviços prestados corresponderam a R$ 61.040 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, o que corresponde a um aumento de 77,0% em relação ao valor de
R$ 34.481 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Em termos de percentual
da receita líquida do período os custo dos serviços prestados apresentou uma queda de 56,2% para
54,8%. O aumento absoluto é diretamente relacionado ao crescimento da nossa operação. A queda
relativa é uma combinação de (i) ganho de escala na compra de insumos e peças, (ii) melhora em
procedimentos de compras e manutenção, e (iii) diluição de custos fixos que não apresentam
cresciemtno proporcional ao crescimento da receita líquida.
Lucro Bruto
O lucro bruto apresentou aumento de 86,9% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, quando representava R$ 50.254 mil, em comparação a R$ 26.893 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Em termos de percentual da receita líquida do período o
lucro bruto apresentou um aumento de 43.8% para 45.2%. Esse aumento do lucro bruto é explicado
pelo aumento da receita líquida e um crescimento menor dos custos dos produtos vendidos (descrito
no item acima).
Despesas Administrativas e Comerciais
As despesas administrativas e comerciais apresentaram um aumento de 143,3% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando representava R$ 10.434 mil, em comparação a
R$ 4.288 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Em termos de percentual
da receita líquida do período as despesas administrativas e comerciais apresentaram um aumento
de 7,0% para 9,4%. Esse aumento é explicado por (i) aumento do quadro de funcionários
administrativos para suportar o crescimento da Companhia, (ii) criação de áreas completamente
novas na Companhia como (a) análise de crédito de novos clientes, (b) área de eficiência, e (c) área
de compra de equipamentos usados, (iii) aumento da despesa de marketing digital, e (iv) aumento
da despesa de sistemas.
A administração da Companhia acredita que as despesas adicionadas nesse período são chave
para a implantação do plano de crescimento.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
correspondeu a uma despesa financeira de R$ 15.341 mil, um aumento de 104,1% em relação ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou uma despesa financeira
de R$ 7.517 mil. A variação apresentada é explicada, principalmente, pelo aumento do
endividamento da Companhia.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Os montantes de imposto de renda e contribuição social totalizaram uma despesa de R$ 6.946 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que, comparado a R$ 5.924 mil do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, apresenta uma variação de 17,3% no
período. Essa variação foi menor do que o esperado, pois, no perído do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, houve um custo relacionado à emissão de ações de R$ 5.168 mil
pago aos assessores financeiros e legais da Companhia no contexto do aporte de R$ 50.404 mil do
Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Esse custo é reconhecido como
despesa na competência fiscal, gerando uma redução de alíquota efetiva nos números societários.
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Lucro Líquido do Exercício
Como resultado das variações acima indicadas, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 17.533
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, correspondeu a um aumento de
91,3% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$
9.164 mil.
Demonstrações do Resultado dos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de 2019
e 2018.
Variação
2019

R$ milhares

Em 31 de
dezembro
de 2019

% Receita

Em 31 de
dezembro
de 2018

X
% Receita

2018

61.374

100,0%

42.738

100,0%

43,6%

(34.481)

(56,2%)

(25.845)

(60,5%)

33,4%

Lucro bruto

26.893

43,8%

16.893

39,5%

59,2%

Administrativas e comerciais

(4.288)

(7,0%)

(2.330)

(5,5%)

84,0%

Lucro operacional antes do resultado

22.605

36,8%

14.563

34,1%

55,2%

(7.813)

(12,7%)

(5.473)

(12,8%)

42,8%

296

0,5%

563

1,3%

(47,4%)

Resultado financeiro líquido

(7.517)

(12,2%)

(4.910)

(11,5%)

53,1%

Lucro antes do imposto de renda e da

15.088

24,6%

9.653

22,6%

56,3%

(106)

(0,2%)

-

0,0%

n.m.

(5.818)

(9,5%)

(3.334)

(7,8%)

74,5%

9.164

14,9%

6.319

14,8%

45,0%

Receita líquida operacional
Custo dos serviços prestados

financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

contribuição social
Imposto de renda e da contribuição social
Corrente
Diferido
Lucro líquido do exercício

Receita líquida operacional
A Receita líquida operacional da Companhia decorre principalmente da locação de máquinas e
equipamentos e da prestação de serviços de manutenção e operação desses equipamentos. O total
da Receita líquida operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
correspondeu a R$ 61.374 mil, um aumento de 43,6%, em relação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$ 42.738 mil. As variações na Receita líquida
operacional são explicadas, principalmente, pelo aumento da frota disponibilizada para locação. A
Companhia investiu, entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, R$ 48.065 mil na
expansão da frota para locação e no apoio dessa frota (instalações, frota de apoio, entre outros).
Esses equipamentos foram locados ao longo desse período o que reflete no aumento da receita
observado.
As deduções de receita com relação a ISS, PIS e COFINS corresponderam a R$ 6.825 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o que corresponde a um aumento de 40,1%
em relação ao valor de R$ 4.872 mil registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro
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de 2018. O aumento é proporcional ao aumento da receita bruta da Companhia, com consequente
aumento da carga tributária incidente, com relação a ISS, PIS e COFINS.
Custos dos Serviços Prestados
O custo dos serviços prestados corresponderam a R$ 34.481 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, o que corresponde a um aumento de 33,4% em relação ao valor de
R$ 25.845 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Em termos de percentual
da receita líquida do período os custo dos serviços prestados apresentou uma queda de 60,5% para
56,2%. O aumento absoluto é diretamente relacionado ao crescimento da nossa operação. A queda
relativa é uma combinação de (i) ganho de escala na compra de insumos e peças, (ii) melhora em
procedimentos de compras e manutenção, e (iii) diluição de custos fixos que não apresentam
cresciemtno proporcional ao crescimento da receita líquida.
Lucro Bruto
O lucro bruto apresentou aumento de 59,2% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, quando representava R$ 26.893 mil, em comparação a R$ 16.893 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018. Em termos de percentual da receita líquida do período o
lucro bruto apresentou um aumento de 39,5% para 43,8%. Esse aumento do lucro bruto é explicado
pelo aumento da receita líquida e um crescimento menor dos custos dos produtos vendidos (descrito
no item acima).
Despesas Administrativas e Comerciais
As despesas administrativas e comerciais apresentaram um aumento de 84,0% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando representava R$ 4.288 mil, em comparação a
R$ 2.330 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Em termos de percentual
da receita líquida do período as despesas administrativas e comerciais apresentaram um aumento
de 5,5% para 7,0%. Esse aumento é explicado por (i) aumento do quadro de funcionários
administrativos para suportar o crescimento da Companhia, (ii) aumento da despesa de marketing
digital, (iii) aumento da despesa de sistemas.
A administração da Companhia acredita que as despesas adicionadas nesse período são chave
para a implantação do plano de crescimento.
Resultado Financeiro líquido
O resultado financeiro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
correspondeu a uma despesa financeira de R$ 7,517 mil, um aumento de 53,1% em relação ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou uma despesa financeira
de R$ 4.910 mil. A variação apresentada é explicada, principalmente, pelo aumento do
endividamento da Companhia.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Os montantes de imposto de renda e contribuição social totalizaram uma despesa de R$ 5.924 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 3.334 mil do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, uma variação de 77,7% no período. Essa variação
decorreu, principalmente, do aumento do lucro tributável que é um resultado da soma das receitas
e despesas descritos acima. A taxa de imposto incidente se manteve constante em 34%.
Lucro Líquido do Exercício
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Como resultado das variações acima indicadas, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 9.164
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, correspondeu a um aumento de
45,0% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$
6.319 mil.
FLUXOS DE CAIXA
Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Períodos de Três meses Encerrados em 31 de março
de 2021 e 2020.
Período de Três Meses Encerrado
em 31 de março de
2021

R$ milhares
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa líquido das atividades operacionais

2020

84.767

6.793

(108.098)

(821)

1.807

(11)

Caixa líquido das atividades de financiamento

130.487

(1.556)

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

108.963

4.405

Caixa líquido das atividades de investimento

O caixa líquido aplicado nas atividades operacionais totalizou R$ 108.098 mil no período findo em
31 de março de 2021, comparado a caixa líquido aplicado de R$ 821 mil no período findo em 31 de
março de 2020, representando uma diminuição de caixa de R$ 107.277 mil. Essa redução decorreu
principalmente pela aquisição de ativos imobilizados (composto em sua maioria por frota para
locação) com caixa próprio da Companhia no montante de R$ 106.279 mil em 2021, comparado a
R$ 2.500 mil em 2020.
O caixa líquido gerado nas atividades de investimento totalizou R$ 1.807 mil no período findo em
31 de março de 2021, comparado a caixa líquido aplicado de R$ 11 mil no período findo em 31 de
março de 2020. Essa redução decorreu principalmente pela venda de ativos do imobilizado no
montante de R$ 1.880 mil em 2021 comparado a R$ 0 em 2020.
O caixa líquido gerado nas atividades de financiamento totalizou R$ 130.487 mil no período findo
em 31 de março de 2021, comparado a caixa líquido aplicado de R$ 1.556 mil no período findo em
31 de março de 2020, representando um aumento de caixa de R$ 132.043 mil. Esse aumento
decorreu principalmente de (i) captação de financiamentos diretos de R$ 118.715 mil e (ii) capitação
de capital de R$ 50.404 mil. Ambos compensados parcialmente pelo pagamento de dividendos R$
5.500 mil e amortização de dívidas de R$ 31.710 mil do qual incluí o pré-pagamento de dívidas.
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Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de
2020 e 2019.

Período de Doze Meses Encerrado
em
31 de dezembro de
2020

R$ milhares
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa líquido das atividades operacionais

6.793

2.460

(75.112)

22.266

(280)

1.368

153.366

(19.300)

84.767

6.794

Caixa líquido das atividades de investimento
Caixa líquido das atividades de financiamento
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

2019

O caixa líquido aplicado nas atividades operacionais totalizou R$ 75.112 mil no período findo em 31
de dezembro de 2020, comparado a caixa líquido gerado de R$ 22.266 mil no período findo em 31
de dezembro de 2019, representando uma diminuição de caixa de R$ 97.378 mil. Essa redução
decorreu principalmente pela aquisição de ativos imoblizados (composto em sua maioria por frota
para locação) com caixa próprio da Companhia no montante de R$ 101.279 mil em 2020,
comparado a R$ 2.837 mil em 2019.
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou R$ 280 mil no período findo em 31
de dezembro de 2020, comparado a caixa líquido gerado de R$ 1.368 mil no período findo em 31
de dezembro de 2019. Essa redução decorreu principalmente pela aquisição de ativos intangíveis
no montante de R$ 410 mil em 2020 e um recebimento menor, no montante de R$ 130 mil, pela
venda de imobilizado comparado a R$ 0 e R$ 1.368 mil, respectivamente, em 2019.
O caixa líquido gerado nas atividades de financiamento totalizou R$ 153.366 mil no período findo
em 31 de dezembro de 2020, comparado a caixa líquido aplicado de R$ 19.300 mil no período findo
em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de caixa de R$ 172.666 mil. Esse
aumento decorreu principalmente de (i) captação de financiamentos diretos de R$ 136.285 mil e (ii)
capitação de capital de R$ 75.975 mil. Ambos compensados parcialmente pelo pagamento de
dividendos R$ 21.389 mil e amortização de dívidas de R$ 31.904 mil.
Demonstrações do Fluxo de Caixa dos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2018.

Período de Doze Meses Encerrado
em
31 de dezembro de
2019

R$ milhares
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

2018
2.460

Caixa líquido das atividades operacionais
Caixa líquido das atividades de investimento
Caixa líquido das atividades de financiamento
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
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1.368
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

O caixa líquido gerado nas atividades operacionais totalizou R$ 22.266 mil no período findo em 31
de dezembro de 2019, comparado a R$ 9.886 mil no período findo em 31 de dezembro de 2018,
representando um aumento de caixa de R$ 12.380 mil. Esse aumento decorreu principalmento do
aumento do lucro antes do imposto de renda e contribuição social, que foi de R$ 15.088 mil em
2019, comparado a R$ 9.653 mil em 2018.
O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento totalizou R$ 1.368 mil no período findo em
31 de dezembro de 2019, comparado a caixa líquido gerado de R$ 1.598 mil no período findo em
31 de dezembro de 2018. Essa redução decorreu principalmente da venda de imobilizado em 2019
que totalizou R$ 1.368 mil, comparado a R$1.708 mil em 2018.
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento totalizou R$ 19.300 mil no período findo
em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 11.314 mil no período findo em 31 de dezembro de
2018, representando uma redução de caixa de R$ 7.986 mil. Essa alteração é diretamente
relacionada ao crescimento da Companhia.
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10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

a) Resultados das operações da Companhia e suas controladas, em especial:
(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Os resultados operacionais da Companhia são oriundos da atividade de locação de máquinas e
equipamentos e prestação de serviços relacionados à locação de máquinas e equipamentos e
venda de ativos que compõe o imobilizado da Companhia:
(i)

Locação de máquinas linha amarela, plataformas elevatórias, caminhões e
equipamentos pesados com ou sem cessão de mão de obra (operador dos
equipamentos), que viabilizam as demandas técnicas para atender as necessidades de
clientes. As faturas são emitidas no final do mês corrente, após a prestação de serviço.
Os pagamentos são realizados após a emissão das faturas. A receita é reconhecida ao
longo do tempo conforme a utilização das máquinas e equipamentos pelo cliente.

(ii)

A receita de venda de ativos do imbobilizado (máquinas e caminhões) é uma atividade
acessória e complementar à atividade de locação de equipamentos. A Companhia aliena
máquina e caminhões através de seus consultores comerciais, os quais utilizam de
plataformas de anúncios para divulgação dos ativos. A receita de venda de ativos é
reconhecida quando se transfere o controle do ativo para o cliente, geralmente na
entrega dos produtos. A liquidação dessa venda é realizada a vista, no vencimento da
fatura. A Companhia não fornece nenhum tipo de garantia sobre o ativo comercializado.
Período de três
meses findos em
31 de março de

(Em milhares de Reais,
exceto percentuais)

2021

Locação de equipamentos e
prestação de serviços

55.140

22.042

1.980
57.120

Venda de imobilizados usados
Receita operacional bruta

2020

Variação
1T21 x
1T20

Exercicios encerrados em 31
de dezembro de

Variação
2020 x
2019

Variação
2019 x
2018

2020

2019

2018

150,2%

123.137

66.829

45.902

84,3%

45,6%

5

39.500,0%

447

1.370

1.709

(67,4%)

(19,8%)

22.047

159,1%

123.584

68.199

47.610

81,2%

43,2%

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Os resultados operacionais da Companhia foram impactados especialmente pelo seu crescimento.
Neste sentido, os principais fatores que influenciaram este crescimento são:
(i)

Um aumento do número de equipamentos que a Companhia foi capaz de adiquirir e
disponibilizar para seus clientes nos últimos anos. Período no qual a frota para locação
atingiu 259 equipamentos em 31 de dezembro de 2018 para 1.403 equipamentos em 31
de março de 2021; e
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10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

(ii)

A capacidade comercial da Companhia em conseguir manter taxas de utilização
elevadas de sua frota mesmo com o crescimento acelerado observado pela Companhia
no mesmo período. Isso foi possível, em ordem de relevância, em razão da adição de
novos clientes à carteira da Companhia; do aprimoramento da relação comercial com
clientes existentes por meio do aumento do número de máquinas alugadas para esses
clientes; e da expansão dos negócios da Companhia para novas regiões do país com a
utilização do modelo “Asset Sharing” além daquelas em que a Companhia já atua
(sudeste e centro-oeste).

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:
A Companhia tem sido, historicamente, capaz de repassar para seus clientes variações positivas e
negativas nos custos de seus produtos. Tais variações podem ser causadas pela taxa de inflação,
taxa de juros, taxa de câmbio e outros elementos que impactam os custos de produção por parte
de seus fornecedores.
Além disso, os preços dos equipamentos comprados para locação afetam diretamente o preço de
locação praticado pela Companhia. Na opnião da Adminsitração, a inflação observada nos preços
de aquisição de equipamentos no Brasil foi superior a índices como o IPCA e isso teve um impacto
positivo no resultado da Companhia, pois permitiu reduzir as taxas de locação cobradas de clientes
ao locar equipamentos mais antigos frente às taxas de locação cobradas de clientes ao locar
equipamentos adquiridos no presente.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio
e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando
relevante:
A Companhia detinha em 31 de março de 2021 R$ 278.766 mil em dívidas indexadas com base na
SELIC ou no CDI. Dessa maneira, um aumento ou diminuição do CDI poderá impactar o montante
dos juros a serem pagos das nossas dívidas. Os Diretores da Companhia esclarecem que a
variação negativa do CDI no último exercício social impactou positivamente a Companhia, bem
como a redução do custo de dívida.
A Companhia não foi capaz de identificar impactos negativos em sua operação decorrentes da
inflação. Todos os contratos com prazo superior a um ano têm como correção algum índice
inflacionário de modo a mitigar o impacto de ambientes com alta inflação.
Nos últimos 3 (três) exercícios sociais e no exercício social corrente não houve nenhum impacto
que represente montante relevante em função da variação de preços dos insumos e do câmbio.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras

Introduçãooualienaçãodesegmentooperacional

Nenhum segmento operacional foi introduzido ou alienado no âmbito das atividades da Companhia nos
exercíciossociaisencerradosem31dedezembrode2020,2019e2018ounoexercíciosocialcorrente.

b)
Constituição,aquisiçãooualienaçãodeparticipaçãosocietária

ACompanhianãoconstituiuquaisquersociedadesouadquiriue/oualienouqualquerparticipaçãosocietária
emquaisquersociedadesnosexercíciossociaisencerradosem31dedezembrode2020,2019e2018ouno
exercíciosocialcorrente.

Emjunhode2020,oSpeedFundodeInvestimentoemParticipaçõesMultiestratégia,umfundogeridopela
GáveaInvestimentos,adquiriuumaparticipaçãode29,0%nocapitalsocialdaCompanhiae,emfevereirode
2021,pormeiodoexercíciodeumaopçãocontratual,ampliouessaparticipaçãopara39,94%.Paramaiores
informações,videitem15.7desteFormuláriodeReferência.

c)
Eventosouoperaçõesnãousuais

NãohouvequalquereventoouoperaçãonãousualnaCompanhianosúltimostrêsexercíciossociaisouno
exercíciosocialcorrente.
a)
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor

a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve mudanças contábeis significativas no período de três meses findo em 31 de março de 2021. As
alterações ocorridas nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão descritas no
item (b) elencado logo abaixo. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, também não houve
mudanças contábeis significativas.
b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

(i) Mudanças no exercício de 31 de dezembro 2020
CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil
A Companhia adotou o CPC 06(R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada, na qual o efeito
cumulativo da aplicação inicial é reconhecido no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro
de 2020. Consequentemente, as informações comparativas apresentadas para 2019 e 2018 não estão
reapresentadas - ou seja, são apresentadas, conforme reportado anteriormente, de acordo com o CPC
06(R1)/IAS 17 e interpretações relacionadas. Além disso, os requerimentos de divulgação no CPC 06(R2)/IFRS
16 em geral não foram aplicados a informações comparativas.
c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não ocorreram ressalvas no relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020.
Não ocorreram ênfases no relatório dos auditores independentes relativos aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
A Companhia informa que o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras
findas em 31 de dezembro de 2019 foi emitido com parágrafo de ressalva. A ressalva foi descrita desta forma
pelos Auditores Independentes:
“Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Dessa forma, como os
saldos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 são utilizados na determinação do resultado do exercício e
em outras informações constantes nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2018, não nos foi possível determinar a existência ou não de ajustes que teriam sido necessários nas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 conteve modificação. Nossa opinião sobre as
demonstrações financeiras do exercício corrente também inclui modificação em decorrência do possível efeito
desse assunto sobre a comparabilidade dos valores do exercício corrente e valores correspondentes.”
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor

A Administração da Companhia entende que a ausência do exame por auditores independentes com relação
as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017, não implicaria em ajustes nas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, bem como não
teriam um impacto relevante adverso nas demonstrações financeiras da Companhia.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas

No processo de elaboração das Demonstrações Financeiras, a Administração exerceu julgamentos, utilizou
estimativas e premissas para calcular valores reconhecidos nos ativos, passivos e resultados (receitas e despesas).
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que
apresentam um efeito significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, estão
contempladas a seguir:
a) Valor residual e taxa de depreciação e amortização dos ativos
A Companhia efetua análise da vida útil dos bens e estima o valor residual de venda dos veículos leves, pesados
e máquinas e equipamentos, a fim de que o valor residual contábil seja próximo do valor residual de venda.
b) Perdas de créditos esperadas
A Companhia efetua estimativa de perda das contas a receber considerando o histórico de perdas dos clientes
e as perdas de créditos esperadas baseada nas análises de deterioração de riscos de créditos dos clientes
monitoradas pela área de crédito e cobrança.
c) Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos
A Companhia efetua análise de recuperabilidade dos saldos de tributos diferidos ativos anualmente, com base
na expectativa de lucros tributáveis futuros, sendo constituídos ativos somente para a parcela dos saldos de
prejuízo fiscal, base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido e diferenças temporárias sobre os quais
a Companhia possuem projeções de utilização dentro de um prazo considerado razoável. A Administração utilizase de premissas significativas nesses estudos, projetando suas receitas, custos e despesas, com base nas
informações de contratos correntes e de contratos de longo prazo com clientes.
d) Análise de indicativos de desvalorização do ativo imobilizado e redução ao valor recuperável
(“impairment”)
A Companhia avalia, no mínimo anualmente, se ocorreram eventos ou mudanças que indiquem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Caso sejam identificados indicativos dessas mudanças ou eventos, é efetuado
o teste de “impairment” considerando o nível de Unidade Geradora de Caixa - UGC, que são as máquinas e
equipamentos. Nessa circunstância, a Companhia utiliza-se de premissas chaves na determinação dos fluxos de
caixa projetados.
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração não identificou indicadores de que o ativo
imobilizado poderia apresentar “impairment”. O intangível não considerado material na avaliação da Companhia
e não compõe a unidade geradora de caixa.
e) Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários e depósitos judiciais
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos de caráter cível, trabalhistas e tributário.
Provisão são constituídas para todas as demandas decorrentes de processos judiciais para os quais é provável
que uma saída de recursos seja efetuada, seja para suprir uma contingência e/ou para liquidar uma obrigação,
permitindo que uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 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.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas

f) Direito de uso e passivo de arrendamento
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo
menos qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável, e ajustado por certas mensurações do
passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos
pagamentos de arrendamento que não foram pagos na data de início, descontados usando a taxa de desconto
mensurada pela Administração e ajustada a realidade da Companhia (“spread” de crédito). A Companhia utilizase de premissas relevantes na determinação da taxa de desconto para a mensuração do valor presente dos
pagamentos de arrendamento.

529

PÁGINA: 187 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

a)
Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items) tais como: (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e
passivos; (ii) Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando os respectivos passivos; (iii) contratos de futura compra e venda de produtos
e serviços; (iv) contratos de construção não terminada; e (v) contratos de recebimento futuros de
financiamentos.
Todos os ativos e passivos assumidos pela Companhia estão registrados em seu balanço patrimonial. Portanto, não
há ativos ou passivos detidos pela Companhia que não estejam evidenciados em seu balanço patrimonial.
b)

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não existem outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
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10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

a)
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não existem outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia.
b)

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não existem outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia.
c)
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não existem outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras da Companhia.
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10.8 - Plano de Negócios


a)

Investimentos

(i)Descriçãodosinvestimentosemandamentoedosinvestimentosprevistos:

Em2020,foraminvestidosR$226,5milhões,sendocompostoprincipalmenteporaquisiçãodemáquinas,
caminhõeseequipamentosparalocação.Taisinvestimentossãopartedociclodonegóciodelocaçãode
caminhões,máquinaseequipamentos.

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para a compra de
máquinaseequipamentosparasuafrota.
AtabelaabaixoresumeospercentuaisevaloresestimadosdasdestinaçõesqueaCompanhiapretendedar
aosrecursoslíquidosprovenientesdaOfertaPrimáriaBase:
ValorEstimadoLíquido(1)(2)(3)
(emR$)
752.339.523,65
752.339.523,65

Destinação

CompradeMáquinaseEquipamentos...............................................
Total..............................................................................................

PercentualEstimadodos
RecursosLíquidos

100%
100%


(1)

 CombasenoPreçoporAçãodeR$14,97.
 ConsiderandoadeduçãodascomissõesedespesasestimadasparaaCompanhianaOferta.
(3)
 SemconsiderarasAçõesAdicionaiseasAçõesSuplementares.

(2)

AefetivaaplicaçãodosrecursoscaptadospormeiodaOfertaPrimáriadependedediversosfatoresquea
Companhianãopodegarantirquevirãoaseconcretizar,dentreosquaisascondiçõesdemercadoentão
vigentes,nasquaisbaseiasuasanálises,estimativaseperspectivasatuaissobreeventosfuturosetendências.
AlteraçõesnesseseemoutrosfatorespodemnosobrigarareveradestinaçãodosrecursoslíquidosdaOferta
Primáriaquandodesuaefetivautilização.

Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à sua
estimativa,suaaplicaçãoseráreduzidadeformaproporcionalaosobjetivoseobservadaaordemdealocação
disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá
efetuaremissãodeoutrosvaloresmobiliáriose/ouefetuaracontrataçãodelinhadefinanciamentojuntoa
instituições financeiras os quais deverão ser contratados tendo como principal critério o menor custo de
capitalparaaCompanhia.

(ii)Fontesdefinanciamentodosinvestimentos:

ACompanhiafinanciasuasatividadespartecomcapitalpróprio,comocaixageradopelonegócio,eparte
com capital de terceiros via contratos de financiamento (conforme detalhado no item 10.1(f) deste
FormuláriodeReferência).
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10.8 - Plano de Negócios


(iii)Desinvestimentosrelevantesemandamentoedesinvestimentosprevistos

Nãohádesinvestimentosrelevantesemandamentoouprevistos.

b)
Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmenteacapacidadeprodutivadoBanco

Não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos previstos que possam influenciar
materialmenteacapacidadeprodutivadaCompanhiaouquenãoestejadescritonoitem10.8.(i).

c)
Novosprodutoseserviços,indicando:

(i)Pesquisasemandamento

NãoaplicávelàoperaçãodaCompanhia.

(ii) Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

NãoaplicávelàoperaçãodaCompanhia.

(iii)Projetosemdesenvolvimentojádivulgados

NãoaplicávelàoperaçãodaCompanhia.

(iv)Montantestotaisgastospeloemissornodesenvolvimentodenovosprodutosouserviços

NãoaplicávelàoperaçãodaCompanhia.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

Análise dos impactos da COVID-19 em nossas atividades
A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos consumidores e as
cadeias de suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto nos mercados financeiros do Brasil e no
mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão
da disseminação global da COVID-19. Tal disseminação criou incertezas macroeconômicas, volatilidade e perturbação
significativas, inclusive no Brasil. Em resposta à disseminação da COVID-19, a partir de março de 2020, governos em
todo o mundo, inclusive as autoridades brasileiras, implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a
propagação da doença, tais como a restrição à circulação e o isolamento social. Muitas dessas políticas estão em vigor
e podem permanecer em vigor por um período significativo de tempo. Essas políticas influenciaram o comportamento
dos clientes da Companhia, que adotaram medidas de distanciamento social em parte de suas operações, com parte
da equipe sendo alocada para trabalhar de suas residências. Adicionalmente, como forma de conter a disseminação
da COVID-19, alguns municípios determinaram a suspensão temporária nos canteiros de obras de nossos clientes e
em outros casos, nossos empregados tiveram que ser submetidos à testes para detecção da COVID-19 antes de entrar
nas dependências de nossos clientes.
Em cumprimento à Medida Provisória 927, de 22 de março de 2020, a Companhia adotou medidas de distanciamento
social que podem resultar em aumento de suas despesas e redução de produtividade, como a implantação de Home
Office para empregados do setor administrativo.
A extensão em que o surto da COVID-19 afetará os negócios da Companhia, sua condição financeira, seus resultados
operacionais ou fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros altamente incertos e imprevisíveis. Dentre
essas consequências, não podemos prever a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações
para conter o vírus ou tratar do seu impacto.
A depender da evolução do surto da COVID-19, ou em virtude de outras epidemias ou pandemias, é possível haver
paralisações nas atividades da Companhia, o que poderá causar impacto significativo em seus cronogramas e na
consolidação de suas receitas.
A população brasileira em geral também foi impactada pela pandemia e pelas políticas de restrição à circulação e até
mesmo pelo isolamento social, o que resultou na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das atividades de
empresas de diversos setores, incluindo o de logística. Além disso, a desaceleração da economia global provocou um
aumento do desemprego e uma redução na atividade comercial. O receio dos consumidores de adoecerem poderá
persistir, mesmo após o fim das políticas de restrição à circulação e recrudescimento da pandemia, o que poderá afetar
adversamente o tráfego nos pontos de venda físicos dos nossos clientes. O gasto dos consumidores também poderá
ser afetado negativamente pelas condições gerais macroeconômicas e pela confiança do consumidor, inclusive os
impactos de qualquer recessão, resultante da pandemia da COVID-19. Todos esses fatos podem diminuir a demanda
pelos serviços prestados pela Companhia, o que poderá levar a um declínio das receitas operacionais da Companhia.
Estes impactos ocorreram também na população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na
paralisação das atividades de empresas de diversos setores, incluindo o de logística. Consequentemente, as receitas
das operações da Companhia poderão sofrer um declínio que provavelmente continuará enquanto durarem as
restrições de circulação impostas.
Além disso, a desaceleração econômica global provocou um aumento do desemprego e pode resultar em menor
atividade comercial, tanto durante a pandemia da COVID-19 quanto após a diminuição do surto. É possível, portanto,
que a demanda pelos serviços prestados pela Companhia seja reduzida.
Na medida em que a pandemia da COVID-19 afete os negócios e resultados financeiros da Companhia, poderá
também ter o efeito de incrementar a necessidade de gerar fluxo de caixa suficiente para atender ao seu endividamento
e a sua capacidade de cumprir com obrigações (covenants) contidos nos contratos que regem nosso endividamento.
Adicionalmente, os impactos da COVID-19 na economia global podem acarretar oscilações de taxas de juros cobradas
pelas instituições financeiras impactando dívidas existentes e/ou a necessidade de adquirir novos passivos financeiros.
Por fim, cabe ressaltar que, como a operação da Companhia é em grande parte ligada ao setor do agronegócio, ainda
não foi possível identificar impactos negativos nas operações da Companhia já que foi observado um crescimento da
receita bruta de 81.2% em relação ao ano de 2019.
Proteção ao caixa
Visando proteger o caixa da Companhia, a Companhia optou pela postergação do recolhimento de tributos federais,
de acordo com a Portaria nº 139, de 03 de abril de 2020, do Ministério da Economia.
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM Nº 480, a divulgação de projeções e estimativas neste Formulário de
Referência é facultativa, desde que a administração da Companhia não tenha divulgado projeções e estimativas.
Assim, tendo em vista que não foram divulgadas projeções e estimativas até o momento, a administração da
Companhia optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais e financeiras) relacionadas aos negócios ou atividades da Companhia.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM Nº 480, a divulgação de projeções e estimativas neste Formulário de
Referência é facultativa, desde que a administração da Companhia não tenha divulgado projeções e estimativas.
Assim, tendo em vista que não foram divulgadas projeções e estimativas até o momento, a administração da
Companhia optou por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza
(inclusive operacionais e financeiras) relacionadas aos negócios ou atividades da Companhia.
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

a)
atribuiçõesdoconselhodeadministraçãoedosórgãosecomitêspermanentesquesereportam
aoconselhodeadministração:

CONSELHODEADMINISTRAÇÃO
OConselhodeAdministraçãodaCompanhiaécompostopor,nomínimo,05(cinco)e,nomáximo,09(nove)
membros,todoseleitosedestituíveispelaAssembleiaGeral,commandatounificadode02(dois)anos,sendo
permitidaareeleição.
Dosmembrosdoconselhodeadministração,nomínimo,2(dois)indivíduosou20%(vinteporcento),oquefor
maior, deverão ser conselheiros independentes, devendo a caracterização dos indicados ao conselho de
administração como conselheiros independentes ser deliberada na assembleia geral que os eleger. Será
considerado conselheiro independente, aquele Conselheiro que atender aos requisitos previstos no
Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”) para tal (ou norma que vier a
substituiroRegulamentodoNovoMercado).Tambémserá(ão)considerado(s)comoindependente(s)o(s)
conselheiro(s)eleito(s)mediantefaculdadeprevistapeloartigo141,parágrafos4ºe5ºdaLeidasSociedades
por Ações, e conforme definição constante do Artigo 14, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da
Companhia,nahipótesedehaveracionistacontrolador.Quando,emdecorrênciadocálculodopercentual
referidoacima,oresultadogerarumnúmerofracionáriodeConselheiros,aCompanhiadeveprocederao
arredondamentoparaonúmerointeiroimediatamentesuperior.
Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não podendo ser eleitos, salvo
mediantedispensa expressadaAssembleia Geralqueoselegerem,aqueles que:(i)ocuparem cargos em
sociedades consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) possuírem ou representarem interesses
conflitantescomaCompanhia.NãopoderáserexercidoodireitodevotopelosmembrosdoConselhode
Administraçãocasoseconfigurem,posteriormente,osfatoresdeimpedimentoindicadosnesteparágrafo.
OsmembrosdoConselhodeAdministraçãonãopoderãoteracessoainformaçõesouparticipardereuniões
doConselhodeAdministraçãorelacionadasaassuntossobreosquaistenhamourepresenteminteresses
conflitantescomosdaCompanhia,ficandoexpressamentevedadooexercíciodoseudireitodevotonessas
situações.
OsmembrosdoConselhodeAdministraçãoserãoinvestidosnosseuscargosmedianteassinaturadotermo
de posse, o qual deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória, sendo dispensada qualquer
garantiadegestão,observadoodispostonosArtigos11,parágrafoprimeiroeartigo45doEstatutoSocialda
Companhia,assimcomoosrequisitoslegaisaplicáveis.
OConselhodeAdministraçãoterá01(um)Presidente,queseráeleitopelamaioriadevotosdosconselheiros
eleitos.
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As Reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas pelo Presidente do Conselho de
Administração, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, mediante eͲmail ou carta com aviso de
recebimento,comaapresentaçãodapautadosassuntosaseremtratados.CasooPresidentedoConselho
de Administração não venha a convocar a Reunião do Conselho de Administração em até 10 (dez) dias
contadosdorecebimentodesolicitaçãoporqualqueroutromembrodoConselhodeAdministraçãopara
convocação de Reunião do Conselho de Administração, qualquer outro membro do Conselho de
Administraçãopoderáconvocararespectivareunião,desdequerespeitadoosprocedimentosprevistosno
EstatutoSocial.
AsReuniõesdoConselhodeAdministraçãoserãoinstaladasemprimeiraconvocaçãocomapresençade,
pelomenos,amaioriadeseusmembros,e,emsegundaconvocação,porqualquernúmero,epresididaspelo
PresidentedoConselhodeAdministraçãodaCompanhiaou,noseuimpedimentoouausência,porqualquer
outro membro do Conselho de Administração, exceto em caso de impedimento decorrente de eventual
conflitodeinteressespelorespectivomembro,oconselheirotemporariamenteimpedidoouausentepoderá
outorgar procuração para outro conselheiro, cabendo ao conselheiro substituto, além do próprio voto, o
votodosubstituído.AoPresidentedaReuniãodoConselhodeAdministraçãocaberáaescolhadosecretário
dareunião.
Semprejuízodasdemaiscompetênciasprevistasemlei,competeaoConselhodeAdministração:
i)
eleiçãoedestituiçãodosDiretoresdaCompanhiaefixaçãodesuasatribuições,observadooEstatuto
Social;
ii)

aprovaracriaçãodecomitêstécnicosouconsultivos;

iii)
aprovaçãodoPlanodeNegócios,quepoderáseranualousemestral,edoOrçamento,quepoderáser
anualousemestral,bemcomoquaisquermodificaçõesrelevantes;
iv)
aemissão,colocação,preçoecondiçõesdeintegralizaçãodeações,debênturesconversíveisemações
ordináriasebônusdesubscrição,noslimitesdocapitalautorizado,conformedispostonoparágrafo2ºdo
Artigo5ºdoEstatutoSocial,inclusive,semlimitação,parafazerfrenteaoexercíciodeopçãodecompraou
subscriçãodeaçõesnostermosdoEstatutoSocial;
v)
deliberação, nos termos da competência atribuída pelo artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações,
sobreaemissãodedebênturessimples,conversíveisounãoconversíveisemações,omododesubscrição
ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, sua remuneração, condições de pagamento dos
juros,participaçãonoslucroseprêmiodereembolsodasdebêntures,sehouver;
vi)
a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em
tesouraria,bemcomosobresuarevenda,recolocaçãonomercadooucancelamento,observadasasnormas
edisposiçõeslegaisaplicáveis;
vii) declaraçãodedividendosintermediárioseintercalares,bemcomojurossobreocapitalpróprio,nos
termosdaSociedadesporAçõesedemaisleisaplicáveis;

538

PÁGINA: 196 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

viii) disposição a respeito da ordem de seus trabalhos e sobre as normas regimentais de seu
funcionamento,observadasasdisposiçõesdesteEstatutoSocial;
ix)
distribuiçãoentreosConselheiroseDiretores,individualmente,aparceladaremuneraçãoanualglobal
dosadministradoresfixadapelaAssembleiaGeral;
x)
manifestaçãofavoráveloucontráriaarespeitodequalquerofertapúblicadeaquisiçãodeaçõesque
tenhaporobjetoasaçõesdeemissãodaCompanhia,pormeiodeparecerpréviofundamentado,divulgado
ematé15(quinze)diasdapublicaçãodoeditaldaofertapúblicadeaquisiçãodeações,quedeveráabordar,
nomínimo(i)aconveniênciaeoportunidadedaofertapúblicadeaquisiçãodeaçõesquantoaointeresseda
Companhiaedoconjuntodosacionistas,inclusiveemrelaçãoaopreçoeaospotenciaisparaaliquidezdas
ações;(ii)asrepercussõesdaofertapúblicadeaquisiçãodeaçõessobreosinteressesdaCompanhia;(iii)os
planosestratégicosdivulgadospeloofertanteemrelaçãoàCompanhia;(iv)outrospontosqueoConselho
deAdministraçãoconsiderarpertinentes,bemcomoasinformaçõesexigidaspelasregrasaplicáveis
xi)
aquisição,cessão,transferênciaoualienaçãode,bemcomoaconstituiçãodequalquerônussobre
qualquerparticipaçãosocietária(incluindoacriaçãoouconstituiçãodequalquerjointventure(associação),
sociedade, parceria relevante ou negócio similar, ou efetivação de um investimento de capital em outro
negócio),quenãoestejamprevistasnoPlanodeNegóciosemvigor;
xii) a constituição de qualquer Ônus sobre (i) quaisquer ativos da Companha ou de qualquer uma das
Controladas, exceto pela constituição de Ônus sobre quaisquer ativos cujo valor, individualmente
considerado, seja superior ao valor de alçada, o qual será definido pelo Conselho de Administração
anualmente,eiráconsideraroestabelecidonoplanodenegócios,conformedefinidonoartigo19,parágrafo
primeiro,doEstatutoSocialdaCompanhia
xiii) aprovaçãoe/oumodificaçãodapolíticadetransaçõescompartesrelacionadasdaCompanhia,bem
comoacelebraçãodequaisquercontratos,suaalteraçãoourescisão,ou,ainda,arealizaçãodequaisquer
operações pela Companhia e/ou suas Controladas com Partes Relacionadas da Companhia ou de suas
Controladas;
xiv) acriaçãoeextinçãodesubsidiáriasecontroladaseaparticipaçãodaCompanhianocapitaldeoutras
sociedades, no País e no exterior, ressalvado entretanto que a criação de filiais da Companhia será de
competênciadaDiretoria,nostermosdoArtigo2ºdoEstatutoSocial;
xv) contrataçãoecelebraçãopelaCompanhiae/ousuasControladasdecontratosdeaberturadelinhade
créditoequaisqueroutrostiposdefinanciamento,incluindo,semlimitação,pormeiodeemissãodevalores
mobiliários,bemcomoaoutorgaoucriaçãodasrespectivasgarantias,semprequandoenvolveroperações
cujovalorindividual,sejasuperioraovalordealçadadefinidopeloConselhodeAdministração,nãosendo
necessária a aprovação para aditamentos destes contratos e instrumentos, desde que não importem em
majoraçãodovalorcontratadoalémdolimiteaprovadopeloConselhodeAdministraçãoparaoperaçãoou
dovalordealçadaestabelecidopeloConselhodeAdministração;
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xvi) celebraçãopelaCompanhiae/ousuasControladasdeoperaçõesenvolvendoderivativoscujovalor,
individualmenteconsiderado,sejasuperioraovalordealçadadefinidopeloConselhodeAdministração;
xvii) contratação oudestituiçãodoauditor independentequeauditaráasdemonstraçõesfinanceirasda
CompanhiaedasControladas;
xviii) aprovaçãodequaisquerinvestimentosdeCAPEX,quenãoestejamprevistosnoPlanodeNegóciosem
vigor,cujovalor,considerandoomontanteagregadoinvestido,sejasuperioraovalordealçadadefinidopelo
ConselhodeAdministração;
xix) emissão ou cancelamento de programas de opção de compra de ações e outros programas de
remuneraçãobaseadaemações,noâmbitodequalquerplanodeopçõesdecompradeaçõesdeemissãoda
Companhia e/ou suas Controladas, inclusive em casos em que importem na diluição da participação dos
acionistas,devidamenteaprovadospelaAssembleiaGeral,ouinstrumentossimilares,tambémaprovados
pelaAssembleiaGeral;
xx) aprovaçãoealteraçãonapolíticaderemuneraçãovariáveloferecidaaosadministradores,empregados
e colaboradores da Companhia e/ou suas Controladas, incluindo distribuição de lucros e/ou ações da
Companhia,bônus,programadeincentivoàremuneraçãoouqualqueroutraformadebenefícioqueenvolva
direitosrelacionadosaorecebimentodelucrose/ouaçõesdeemissãodaCompanhiae/ousuasControladas;
xxi) exoneraçãodeterceirosquantoaocumprimentodeobrigaçõescomaCompanhiaoucomqualquer
dasControladas(quedeverásedarsemprenomelhorinteressedaCompanhia),ecelebraçãodetransações
paraprevenirouencerrarlitígioscujovalor,individualmenteconsiderado,sejasuperioraovalordealçada
definidopeloConselhodeAdministração;
xxii) alteraçãodaPolíticadeInvestimentosFinanceiros;e
xxiii) decisãoquantoaovotodaCompanhiaemqualquerassembleiageraloureuniãodesóciosdesuas
Controladas,conformeaplicável,desdequerelacionadasedentrodaslimitaçõesdasmatériasprevistasno
Artigo19ounoArtigo10doEstatutoSocial.
Poderá qualquer membro do Conselho de Administração, representar o Conselho de Administração nas
AssembleiasGerais,semprequenecessário.
COMITÊSECOMISSÕES
ACompanhiatambémnãopossuicomitêsoucomissõesestatutários,contudo,nostermosdoseuEstatuto
Social, compete ao Conselho de Administração a criação dos referidos órgãos de assessoramento,
competindoͲlhe,ainda,definirregrassobrecomposição,prazodegestão,remuneraçãoefuncionamento.
Nesse sentido, foi constituído pelo Conselho em 10 de maio de 2021 o Comitê de Auditoria. O Comitês
possuemregimentopróprio,aprovadopeloConselhodeAdministração.
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COMITÊDEAUDITORIA
Emreuniãorealizadaem10demaiode2021,osmembrosdonossoConselhodeAdministraçãodeliberaram
acriaçãodonossocomitêdeauditoria("ComitêdeAuditoria"),bemcomoelegerosseusmembros.OComitê
deAuditoriaéumórgãonãoestatutáriodeassessoramentovinculadoaonossoConselhodeAdministração,
aquemsereporta,atuandocomindependênciaemrelaçãoàDiretoria.OsobjetivosdoComitêdeAuditoria
são avaliar continuamente os sistemas de identificação de riscos e os controles internos da Companhia,
monitorandoasexposiçõesderiscodaCompanhia.NossoComitêdeAuditoriaécompostopor,nomínimo,
3(três)membros,sendo:(i)aomenos1(um)membroindependente,conformedefinidopeloRegulamento
doNovoMercado;(ii)aomenos1(um)membrocomreconhecidaexperiênciaemassuntosdecontabilidade
societária,nostermosdaregulamentaçãoeditadapelaComissãodeValoresMobiliáriosquedispõesobreo
registroeoexercíciodaatividadedeauditoriaindependentenoâmbitodomercadodevaloresmobiliários
edefineosdevereseasresponsabilidadesdosadministradoresdasentidadesauditadasenorelacionamento
comosauditoresindependentes;e(iii)omesmomembrodocomitêdeauditoriapoderáacumularasduas
características previstas nas alíneas (i) e (ii) acima. Compete ao nosso Comitê de Auditoria: (i) opinar na
contratação e destituição dos serviços de auditoria independente; (ii) avaliar as informações trimestrais,
demonstraçõesintermediáriasedemonstraçõesfinanceirasdaCompanhia;(iii)acompanharasatividadesda
auditoriainternaedaáreadecontrolesinternosdaCompanhia;(iv)avaliaremonitorarasexposiçõesde
riscodaCompanhia,promovendoseugerenciamento,deacordocomapolíticadegerenciamentoderiscos
da Companhia; (v) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticasinternasdaCompanhia,incluindoapolíticadetransaçõesentre partesrelacionadas;(vi)possuir
meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e
normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de
procedimentosespecíficosparaproteçãodoprestadoredaconfidencialidadedainformação;(vii)disseminar
aculturaÉticaedeConformidade,dirimirdúvidaseprestarorientaçõesacercadocumprimentodaspolíticas
daCompanhiapelosempregados,colaboradoresefornecedores;(viii)avaliaremonitorarasexposiçõesde
risco da Companhia, acompanhando e supervisionando o processo de contratação de serviços e
terceirizados, garantindo o cumprimento das diretrizes de compliance e integridade estabelecidas; (ix)
acompanhar,exigirezelarpelofielcumprimento,pelaCompanhia,seusadministradores,colaboradorese
prestadores de serviços, com relação a todas as principais leis e normas aplicáveis aos seus negócios e
atividades, incluindo, dentre outros, (a) as normas e regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”),(b)oRegulamentodoNovoMercadodaB3;(c)aLeiAnticorrupçãoBrasileira,e(d)regras,manuais
internosepolíticasdaCompanhia;(x)investigareapuraroscasosdeviolaçãodasdisposiçõesprevistasno
Código de Conduta e Ética da Companhia, bem como em relação àquelas previstas nas demais regras,
manuaisinternosepolíticasvigentes,podendoimporsançõesdisciplinarescabíveis,devendoaindaresolver
osconflitospertinentesàsmatériasdesuacompetênciaquenãoestejamprevistosnoCódigodeCondutae
Éticaounasregras,manuaisinternosepolíticasdaCompanhia,incluindo,semlimitação,quaisquersuspeitas
de (a) inobservância de normas legais, regulamentares e internas que coloquem em risco as atividades,
negócios,reputaçãoeresultadosoperacionaisdaCompanhia;e(b)fraudescometidasporempregadosda
CompanhiaouterceirosemrelaçãoaosbensouatividadesdaCompanhia;e(xi)emitirrecomendaçõessobre
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situações de potencial conflito de interesses entre partes relacionadas da Companhia quando julgar
necessárioouporsolicitaçãodoConselhodeAdministração,diretoriaougerênciasdaCompanhia..Parao
desempenho de suas funções, o nosso Comitê de Auditoria dispõe de autonomia operacional e dotação
orçamentária,dentrodelimitesaprovadospeloConselhodeAdministração.OComitêdeAuditoriapossui
regimentointernopróprio,oqualtambémfoiaprovadonoâmbitodareuniãodoConselhodeAdministração
queaprovouasuaconstituição.AíntegradoregimentointernodonossoComitêdeAuditoriapoderáser
acessada no nosso site de relações com investidores (ri.armac.com.br) e no site da Comissão de Valores
Mobiliários(https://www.gov.br/cvm/ptͲbr),nacategoria"RegimentoInternodeComitês".
CONSELHOFISCAL
ACompanhiateráumConselhoFiscalquesomentefuncionaránosexercíciossociaisemqueforinstalado,
nostermosdaLeidasSociedadesporAções,daregulamentaçãodaCVMaplicáveledoEstatutoSocialda
Companhia.OpedidodefuncionamentodoConselhoFiscalpoderáserformuladoemqualquerAssembleia
Geral, ainda que a matéria não conste do anúncio da convocação. Esta mesma Assembleia procederá a
eleição dos membros do Conselho Fiscal, de seus respectivos suplentes e a fixação da remuneração dos
ConselheirosFiscaisqueexerceremsuasfunçõesnaformadoparágrafoterceirodoartigo162daLeidas
SociedadesporAções.OConselhoFiscaldaCompanhiadeverásercomposto,instaladoeremuneradoem
conformidadecomalegislaçãoemvigor.
OConselhoFiscal,quandoinstalado,serácompostopor03(três)membrosefetivose03(três)suplentes,
acionistasounão,cujafunçãoéindelegável.OsmembrosdoConselhoFiscalserãoinvestidosnosseuscargos
medianteassinaturadotermodeposse,oqualdevecontemplarsuasujeiçãoàcláusulacompromissória,
sendodispensadaqualquergarantiadegestão,observadoodispostonosArtigos11,parágrafoprimeiroe
artigo45doEstatutoSocialdaCompanhia,assimcomoosrequisitoslegaisaplicáveis.Asatribuiçõeseos
poderesdoConselhoFiscalsãodefinidosemlei,nãopodendoseroutorgadosaoutroórgãodaCompanhia
sempréviaeexpressaautorizaçãolegal.
OConselhoFiscaldaCompanhianãofoiinstaladonosexercíciosde2020,2019e2018.
DIRETORIA
A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo 02 (dois) e no máximo 07 (sete) membros,
acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, autorizada a cumulação de funções por um
mesmo Diretor, sendo (i) 1 (um) Diretor Presidente, (ii) 1 (um) Diretor Operacional, (iii) 1 (um) Diretor
Financeiro, (iv) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores e (v) os demais, se houver, sem designação
específica, desempenhando as funções a eles atribuídas pelo Conselho de Administração no ato de sua
eleição.
CasoaDiretoriavenhaasercompostapor02(dois)membros,seusmembrosnecessariamenteacumularão
asfunçõesindicadasnositens(i)a(iv)docaputdoArtigo20doEstatutoSocial,conformedeterminadopelo
ConselhodeAdministraçãonoatodesuaeleição.
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OsDiretoresserãoeleitospelovotodamaioriadosmembrosdoConselhodeAdministração,tendomandato
unificadode02(dois)anos,permitidaareeleição.Osdiretoresserãoinvestidosnosseuscargosmediante
assinatura do termo de posse, o qual deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória, sendo
dispensadaqualquergarantiadegestão,observadoodispostonoArtigo11,parágrafoprimeiroeArtigo45
doEstatutoSocialdaCompanhia,assimcomoosrequisitoslegaisaplicáveisepermanecerãonoexercíciode
seuscargosatéaeleiçãoepossedeseussucessores.
CompeteàDiretoriaaadministraçãodosnegóciossociaisemgeraleaprática,paratanto,detodososatos
necessáriosouconvenientes,ressalvadosaquelesparaosquais,porleioupeloEstatutoSocialdaCompanhia,
seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas
funções,osDiretorespoderãorealizartodasasoperaçõesepraticartodososatosdeordináriaadministração
necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições do Estatuto Social da
Companhiaquantoàformaderepresentação,àalçadaparaapráticadedeterminadosatos,eaorientação
geraldosnegóciosestabelecidapeloConselhodeAdministração.

ii.
Informar se possui comitê estatutário de auditoria, informando, caso positivo, suas principais
atribuições,formadefuncionamentoeseeleatendeaosrequisitosdaregulamentaçãoemitidapelaCVM
ACompanhianãopossuiComitêdeAuditoriaEstatutárioparafinsdaInstruçãoCVM308.Contudo,conforme
descritonosdemaisitensdesteFormuláriodeReferência,elapossuiumComitêdeAuditoriacujasprincipais
atribuiçõesestãodescritasaolongodaSeção12desteFormuláriodeReferência.
iii.
InformardequeformaoConselhodeAdministraçãoavaliaotrabalhodaauditoriaindependente,
indicandoseaCompanhiapossuiumapolíticadecontrataçãodeserviçosextraͲauditoriacomoauditor
independente,einformandooórgãoresponsávelpelaaprovaçãodapolítica,datadesuaaprovação,e
casoelasejadivulgada,oslocaisondeelapodeserconsultada
O Conselho de administração da Companhia seleciona o serviço de auditoria independente dentre as
empresascommelhoresreputaçãoeexperiêncianomercado.Osresultadoseapontamentosderiscoda
auditoriasãoavaliadasnasreuniõesdoConselhodeAdministraçãoeconstamemata.ACompanhianão
adotaumapolíticadecontrataçãoeserviçosextraͲauditoriacomoauditorindependente.
b)
em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais, indicando se a
diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadoresondeodocumentopodeserconsultado
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AlémdasprerrogativasgeraisatribuídasaosDiretores,competiráespecificamente:
i)
DiretorPresidente:(a)submeteràaprovaçãodoConselhodeAdministraçãoosplanosdetrabalhoe
Orçamento Anuais, Planos de Negócios e novos programas de expansão da Companhia e/ou suas
Controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados; (b) formular as estratégias e diretrizes
operacionaisdaCompanhiae/ousuasControladas,bemcomoestabeleceroscritériosparaaexecuçãodas
deliberaçõesdaAssembleiaGeraledoConselhodeAdministração,comaparticipaçãodosdemaisDiretores;
(c) exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia e/ou suas Controladas, imprimindoͲlhes a
orientação mais adequada aos objetos sociais, incluindo decisões comerciais relacionadas ao sabor dos
produtos,desdequedentrodosparâmetrosdoOrçamentoAnualedoPlanodeNegócios;(d)coordenare
superintenderasatividadesdaDiretoria;(e)orientarnatomadadedecisõesqueenvolvamriscosdenatureza
financeiraegerenciamentodeliquidez,incluindo,masnãoselimitandorepresentaraCompanhiae/ousuas
Controladas,juntamentecomoutroDiretor,ematosparaacelebraçãooumodificaçãodecontratoscom
bancos,fornecedorese/ouclientes;(f)supervisionaroperaçõesentreaCompanhiae/ouqualquerumade
suasControladascomPartesRelacionadasdequalquerumdosacionistas,realizadadentrodocursonormal
dosnegócios;(g)indicarosdemaisDiretoresdaCompanhiaparaeleiçãopeloConselhodeAdministração,
bemcomodelegarpartedesuasatribuiçõesaoDiretorFinanceiroouaosdemaisDiretoresdaCompanhia,
conformeaplicável.

ii)
DiretorOperacional:(a)desdobrar/detalharoPlanodeNegócioseoOrçamentoAnualemestratégias
eprocessosoperacionaisafimdeatingirosresultadosesperados;(b)dimensionaraequipenecessáriapara
a execução das atividades da Companhia, bem como liderar as iniciativas de recrutamento, seleção e
retenção de colaboradores; (c) controlar a qualidade dos serviços prestados pela Companhia, bem como
todososprocessoserecursosenvolvidos;(d)controlarosprocessosecustosadministrativos,operacionais,
logísticosedemanutençãodeacordocomoOrçamentoAnual;(e)lideraraimplantaçãodeestratégiase
processos de novos negócios em conjunto com o Diretor Presidente; (f) participar da elaboração e do
controledoPlanodeNegóciosedoOrçamentoAnual;e(g)reportarasatividadesoperacionaisaoDiretor
Presidentedeacordocomarotinaporeleestabelecida.
iii)
DiretorFinanceiro:(a)coordenar,administrar,dirigiresupervisionarasáreascontábil,financeirae
tributáriadaCompanhia,sendoresponsávelpelaelaboraçãodasdemonstraçõesfinanceirasdaCompanhia;
(b)responsabilizarͲsepelaconsolidaçãodoorçamento;(c)coordenar,administrar,dirigiresupervisionaro
trabalho de relações com investidores e mercado de capitais; (d) representar a Companhia perante
acionistas,investidores,analistasdemercado,aComissãodeValoresMobiliários,asBolsasdeValores,o
BancoCentraldoBrasileosdemaisórgãosrelacionadosàsatividadesdesenvolvidasnomercadodecapitais,
no Brasil e no exterior; e (e) auxiliar o Diretor Presidente na supervisão, coordenação, direção e
administraçãodasatividadesedosnegóciosdaCompanhiaeemtodasastarefasqueestelheconsignar.
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iv)
Diretor de Relações com Investidores: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as
atividadesderepresentaçãodaCompanhiaperanteinstituiçõesfinanceiraseosórgãosdecontroleedemais
instituiçõesqueatuamnomercadodecapitais,competindoͲlheprestarinformaçõesaosinvestidores,àCVM,
ao Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários
negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme
legislaçãoaplicável,noBrasilenoexterior.
ADiretoriadaCompanhianãopossuiregimentointerno.
c)
datadeinstalaçãodoconselhofiscal,seestenãoforpermanente,informandosepossuiregimento
internopróprio,eindicando,emcasopositivo,datadasuaaprovaçãopeloconselhofiscale,casooemissor
divulgueoregimento,locaisnaredemundialdecomputadoresondeodocumentopodeserconsultado
ACompanhianãodispõedeumConselhoFiscalpermanente.Nostermosdalei,aCompanhiapoderáinstalar
oConselhoFiscalapedidodosacionistas,nãotendosidoeleinstaladonosexercíciosde2021,2020,2019e
2018.
d)
informarsehámecanismosdeavaliaçãodedesempenhodoconselhodeadministraçãoedecada
órgãooucomitêquesereportaaoconselhodeadministração
As avaliações de desempenho dos órgãos de administração e assessoramento, como órgãos colegiados,
serãofeitasanualmente,apósanáliseerecomendaçõesfeitaspelasáreasinternasdeRecursosHumanosda
Companhia, contemplando diversos aspectos relacionados ao funcionamento de tais órgãos durante o
período em análise, dentre os quais a qualidade da participação e desempenho, visando identificar
oportunidadesdemelhorianofuncionamentodosórgãos.

i.
a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em
relaçãoaoórgãoouseincluitambémaavaliaçãoindividualdeseusmembros
As avaliações de desempenho dos órgãos de administração e assessoramento, como órgãos colegiados,
serãofeitasanualmente,apósanáliseerecomendaçõesfeitaspelasáreasinternasdeRecursosHumanosda
Companhia, contemplando diversos aspectos relacionados ao funcionamento de tais órgãos durante o
período em análise, dentre os quais a qualidade da participação e desempenho, visando identificar
oportunidadesdemelhorianofuncionamentodosórgãos.

ii.
metodologiaadotadaeosprincipaiscritériosutilizadosnaavaliação
Asavaliaçõesserãofeitasmedianteentrevistascomosmembrosdecadaórgãoeprincipaisexecutivosda
Companhia, os quais também farão uma autoavaliação sobre o seu desempenho no exercício de suas
funções.
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iii.
comoosresultadosdaavaliaçãosãoutilizadospelaCompanhiaparaaprimorarofuncionamento
desteórgão
Ainda,paraadeterminaçãodoselementosdaremuneraçãovariávelatribuídaaosmembrosdoConselhode
AdministraçãoedaDiretoriaEstatutária,élevadaemconsideraçãoaperformancedosmembrosemrelação
àsmetasoperacionaisefinanceiras.

iv.
seforamcontratadosserviçosdeconsultoriaouassessoriaexternos
Para tal avaliação, não são contratados consultores ou assessores externos, sendo ela feita toda pelos
departamentosinternosdaCompanhia.
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a.

prazos de convocação

A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término
de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem,
observadas em sua convocação, instalação e deliberação, as prescrições legais pertinentes e as
disposições do Estatuto Social da Companhia.
As reuniões das Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos
de antecedência em primeira convocação, e 08 (oito) dias de antecedência, em segunda
convocação, se necessária ou, ainda, no prazo determinado pela legislação aplicável. A Assembleia
Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas representando, no
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, salvo quando
a lei exigir quórum mais elevado e observadas as disposições do Estatuto Social; e, em segunda
convocação, com qualquer número de acionistas.
b.

competências

Cabe a Assembleia Geral, além das competências que lhe cabem por força de lei, deliberar sobre:
(a)

quaisquer alterações ao Estatuto Social da Companhia;

(b)
aumento ou redução do capital da Companhia, com ou sem a emissão de novas ações,
exceto pelo disposto no Parágrafo 2º, Artigo 5º do Estatuto Social, bem como aprovação da
avaliação de bens com que qualquer acionista concorrer para formação do capital social da
Companhia;
(c)
exceto pelo disposto no Parágrafo 2º, Artigo 5º do Estatuto Social, emissão de novas ações,
bônus de subscrição ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações, a criação de novas
classes ou espécies de ações e a alteração nas características, direitos, preferências, vantagens e
condições de resgate ou amortização das ações existentes;
(d)
o resgate ou amortização de ações pela Companhia, os termos e condições da respectiva
operação;
(e)

transformação da Companhia em outro tipo societário;

(f)
qualquer operação de fusão, cisão ou incorporação, inclusive de ações, ou outra operação
com efeitos similares envolvendo a Companhia ou a absorção do acervo resultante de qualquer
sociedade pela Companhia;
(g)
participação em grupo de sociedades, a dissolução, liquidação e extinção da Companhia, a
eleição dos liquidantes, o julgamento de suas contas e a cessação do estado de liquidação da
Companhia ou de qualquer Controlada da Companhia;
(h)
autorização aos administradores para confessar falência ou requerer recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia;
(i)
fixação do limite de remuneração anual global dos administradores da Companhia e a
adoção, estabelecimento, alteração ou modificação de qualquer plano de opção de compra de
ações de emissão da Companhia que importe em diluição da participação dos acionistas; e
(j)

aprovação de processo de abertura e fechamento de capital da Companhia.
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c.
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702,
Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
06460-040, no site da CVM (https://www.gov.br/cvm/pt-br), no site da B3 (www.b3.com.br) e no site
de relações com investidores da Companhia (ri.armac.com.br).

d.

identificação e administração de conflitos de interesses

Possuímos uma Política de Transações com Partes Relacionadas, que se encontra alinhada às
exigências da Lei das Sociedades por Ações e às regras expedidas pela CVM e B3. Segundo tal
política, transações envolvendo controladores da Companhia e/ou de eventuais controladas que ela
venha a deter no futuro, ou que tenham influência significativa (nos termos do art. 243 da Lei das
Sociedades por Ações) na Companhia e/ou em eventuais socidades que venham a ser por ela
controladas, ou entidades controladas por essas pessoas, ou a que essas pessoas exerçam
influência significativa, deverão, dentre outras condições, observar condições de mercado, de modo
que eventuais conflitos no caso de aprovação dessas transações em sede de Assembleia Geral já
são mitigados. Em relação a essas transações, o Conselho de Administração e a Diretoria deverão
ter acesso a todos os documentos relacionados à respectiva transação com partes relacionadas,
bem como quaisquer pareceres ou opiniões técnicas sobre o tema, para que possam fundamentar
sua análise, bem como verificar a observância aos princípios da Política de Transações com Partes
Relacionadas.
Caberá, dessa forma, ao Conselho de Administração e à Diretoria da Companhia auxiliar na
identificação de situações individuais que possam envolver potencial conflito de interesse e,
consequentemente, determinar o impedimento de voto com relação à pessoa que se encontrar
envolvida em um processo decisório da Companhia.
Ademais, aplicam-se a eventuais conflitos de interesse as regras constantes na legislação brasileira.
Os conflitos de interesse são identificados nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Por exemplo, no que se refere especificamente aos administradores que também forem nossos
acionistas, a Lei das Sociedades por Ações dispõe que o acionista não poderá votar nas
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
nosso. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com
o da Companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a
transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.
e.

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

A Companhia não possui regras, políticas ou práticas formalizadas para solicitação de procurações
pela Administração para o exercício do direito de voto em suas assembleias gerais.
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f.
formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procurações outorgados
por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações
outorgadas por acionistas por meio eletrônico
A Companhia, observando o disposto na Lei das Sociedades por Ações, na regulamentação em
vigor e em seu Estatuto Social, demanda como requisito para a admissão em Assembleia, a
apresentação pelos acionistas ou por seus representantes, com até 48 horas de antecedência, dos
seguintes documentos: (a) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações
escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações
e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, datado de até dois
dias úteis antes da realização da Assembleia Geral; e (c) na hipótese de representação do acionista,
instrumento de mandato, o qual deverá (i) ter sido outorgado em conformidade com as disposições
do §1º do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, (ii) apresentar firmas reconhecidas. O acionista,
seu representante legal ou o mandatário, conforme o caso, deverá comparecer à Assembleia Geral
munido de documentos que comprovem sua identidade: (a) documento de identificação com foto,
para as pessoas físicas; (b) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e
deste Estatuto Social, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante
legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua
identidade.
Nos termos da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, celebrada em 5 de outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto Nº 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, fica dispensada a consularização de documentos estrangeiros emitidos
em países signatários da mencionada convenção, desde que observados todos os seus termos e
condições.
Por fim, 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
Para participar da Assembleia Geral por meio dessa modalidade, os acionistas da Companhia
deverão preencher os campos próprios, assinar o Boletim de Voto e enviá-lo, alternativamente, para:
(i) o Agente Escriturador (conforme abaixo definido) das ações de emissão da Companhia; (ii) o
agente de custódia responsável pela custódia das ações de emissão da Companhia de sua
titularidade (“Agente de Custódia”), desde que ele esteja apto a receber o Boletim de Voto nos
termos da Instrução CVM 481; ou, ainda, (iii) a Companhia, diretamente.
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Neste sentido, a Companhia informa que o agente escriturador de suas ações, a saber, o Itaú
Corretora de Valores S.A., nos termos do convênio firmado com a Companhia, receberá em toda a
rede de agências bancárias do Banco Itaú Unibanco S.A., espalhadas por todo o território nacional,
conforme normas divulgadas pelo escriturador, o boletim de voto de seus acionistas, que não
detenham ações objeto de depósito centralizado. Os acionistas ou seus representantes deverão
comparecer em qualquer agência bancária do Agente Escriturador, munidos de documento de
identidade válido, original, com foto e, no caso de acionistas considerados pessoas jurídicas e/ou
representados por procurador, deverão ser apresentados os documentos de representação
competentes, além do Boletim de Voto.
Além disso, cabe salientar que nos termos da Instrução CVM 481, os agentes de custódia podem,
mas não são obrigados a receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia. Em razão disso,
é recomendado aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de Custódia se o mesmo
prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos. Nos casos em que o Agente de
Custódia opte por receber os Boletins de Voto, os acionistas da Companhia poderão, também, a
seu exclusivo critério, encaminhar o Boletim de Voto diretamente a tais agentes.
Ainda, nos termos da Instrução CVM 481, os acionistas que assim desejarem, também poderão
encaminhar o Boletim de Voto diretamente para a Companhia, e, neste caso, devem observar as
regras a seguir:
(i)

o Boletim de Voto somente será recebido quando enviado fisicamente, por via postal,
endereçado ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia, localizado na
Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos n° 701 e 702, Edifício
Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
06460-040, ou quando enviado por e-mail, para o seguinte endereço eletrônico:
ri@armac.com.br, devendo os originais, neste último caso, serem encaminhados à
Companhia antes da data prevista para realização da Assembleia Geral;

(ii) o Boletim de Voto deverá conter local, data e assinatura do acionista solicitante. Caso o
acionista seja considerado uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira, a
assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores com poderes para
prática deste tipo de ato;
(iii) o Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado da
documentação que comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do
acionista signatário, observados, portanto, os requisitos e formalidades indicados no edital
de convocação da Assembleia Geral.
O Boletim de Voto que estiver desacompanhado da documentação necessária à comprovação da
condição de acionista, ou à comprovação de sua representação não será considerado válido, e, em
consequência, não será processado pela Companhia, podendo, contudo, ser corrigido e reenviado
pelo acionista à Companhia, observados os prazos e procedimentos estabelecidos na Instrução
CVM 481.
Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo Agente Escriturador, pelo Agente de Custódia
(conforme o caso) e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia
Geral, nos termos da Instrução CVM 481.
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h.
se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico próprio de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância. Também não disponibiliza mecanismos de participação à
distância ou um sistema para transmissão ao vivo do vídeo e/ou áudio das assembleias gerais.
Ressalta-se que, considerando o disposto no artigo 21-C da Instrução CVM 481, tais sistemas não
são obrigatórios à Companhia, ainda que, se verificada a necessidade de sua implementação em
um futuro próximo, a Companhia poderá implementá-los.
i.
instruções para que 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 a distância
Nos termos da Instrução CVM 481, será assegurado aos acionistas da Companhia, observadas a
regulação vigente e as instruções contidas neste item, o direito de indicar candidatos ao cargo de
membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como matérias que sejam
consideradas pertinentes para inclusão na ordem do dia de suas assembleias gerais ordinárias.

Regras Gerais
Todas as solicitações de inclusão de matérias para deliberação e de candidatos a membro do
Conselho de Administração da Companhia deverão obedecer os prazos estipulados na Instrução
CVM 481 para tanto, quais sejam, (i) 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de realização da
Assembleia Geral Ordinária; e (ii) 25 (vinte e cinco) dias antes da data de realização de Assembleia
Geral Extraordinária neste caso, exclusivamente para solicitações de inclusão de candidatos a
membro do Conselho de Administração, nas assembleias gerais extraordinárias que venham a ser
convocadas para este fim; e deverão ser encaminhadas diretamente à Companhia, endereçado ao
departamento de Relação com os Investidores, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
n° 939, Conjuntos n° 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de
Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040, ou quando enviado por e-mail, para o endereço:
ri@armac.com.br, devendo os originais, neste último caso, serem encaminhados à Companhia
antes do termo final do prazo indicado nos subitens “i” e “ii” acima.
A solicitação de inclusão de matérias ou de candidatos deverá conter: local, data e assinatura do
acionista solicitante. Caso o acionista seja considerado uma pessoa jurídica nos termos da
legislação brasileira, a assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores com
poderes para prática deste tipo de ato.
Além disso, toda e qualquer solicitação deverá estar acompanhada da documentação
comprobatória de representação do acionista indicada na alínea “f” deste item 12.2
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Ainda, as solicitações de inclusão deverão ser elaboradas em linguagem clara, objetiva e que não
induza os acionistas a erro, devendo conter no máximo 2.100 (dois mil e cem) caracteres (incluindo
os espaços), por matéria/candidato, devendo, ainda, ser formulada como uma proposta indicando
ao final o acionista responsável por sua autoria, de modo que baste aos demais acionistas aprovála, rejeitá-la ou abster-se de deliberar sobre ela.
Adicionalmente, deverão ser encaminhadas juntamente com as solicitações de inclusão todas as
informações necessárias ao correto entendimento da matéria em deliberação, especialmente caso
ela se enquadre no rol de matérias que requerem informações específicas nos termos dos artigos
8º a 21 da Instrução CVM 481.
Por fim, as solicitações de inclusão de matérias e/ou candidatos deverão vir acompanhadas das
informações indicadas no Anexo 21-M-II-d da Instrução CVM 481.

A solicitação de inclusão que estiver desacompanhada da documentação necessária não
será considerada válida, e, em consequência, não será processada pela Companhia,
podendo, contudo, ser corrigida e reenviada pelo acionista à Companhia, observados os
prazos e procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481.
Por fim, nos termos do inciso II do artigo 21-L da Instrução CVM 481, somente poderão encaminhar
solicitações de inclusão de propostas de deliberação no âmbito das assembleias gerais ordinárias
os acionistas que detiverem participação societária igual ou superior a 5,0% (cinco inteiros por
cento) do capital social total da Companhia. Por sua vez, nos termos do inciso I do artigo 21-L da
Instrução CVM 481, poderão encaminhar indicações de candidatos à eleição de membros do
Conselho de Administração da Companhia no âmbito das assembleias gerais ordinárias e
extraordinárias destinadas a deliberar sobre estas matérias os acionistas que detiverem
participação societária igual ou superior a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do total
das ações de mesma espécie e/ou classe de ações emitidas pela Companhia.

j.
se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
A Companhia não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias. Caso se
verifique a existência dessa demanda em momento futuro, a Companhia avaliará os melhores
métodos de implementação de sistemas como os mencionados.

k.
Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito ao
voto a distância
Outras informações relativas à participação à distância nas assembleias da Companhia serão
divulgadas por ocasião de sua convocação.
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a.

frequênciadasreuniões:

O Conselho de Administração reunirͲseͲá, (i) ordinariamente trimestralmente; e (ii) extraordinariamente,
semprequenecessário.
As Reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas pelo Presidente do Conselho de
Administração, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, mediante eͲmail ou carta com aviso de
recebimento,comaapresentaçãodapautadosassuntosaseremtratados.CasooPresidentedoConselho
de Administração não venha a convocar a Reunião do Conselho de Administração em até 10 (dez) dias
contadosdorecebimentodesolicitaçãoporqualqueroutromembrodoConselhodeAdministraçãopara
convocação de Reunião do Conselho de Administração, qualquer outro membro do Conselho de
Administraçãopoderáconvocararespectivareunião,desdequerespeitadoosprocedimentosprevistosno
EstatutoSocial.
Noexercíciosocialencerradoem31dedezembrode2020,foramrealizadas10(dez)reuniõesdoConselho
deAdministração,todaselasordinárias.:

b.

se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercíciododireitodevotodemembrosdoconselho

NadatadesteFormuláriodeReferêncianãoháacordosdeacionistasarquivadosnasededaCompanhiaque
estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do Conselho de
Administração.
c.

regrasdeidentificaçãoeadministraçãodeconflitosdeinteresses

APolíticadeTransaçõescomPartesRelacionadas,aprovadapeloConselhodeAdministraçãoem10demaio
de2021erevisadaem02dejulhode2021,visaestabelecerregrasafimdeassegurarquetodasasdecisões
envolvendopartesrelacionadaseoutrassituaçõescompotencialconflitodeinteressessejamtomadastendo
em vista os nossos interesses. A Política de Transações com Partes Relacionadas interpreta conflito de
interessescomoumasituaçãoqueemergequandoumapessoaseencontraenvolvidaemprocessodecisório,
negóciooupotencialtransaçãoemqueelatenhaopoderdeinfluenciaroudirecionaroresultadofinaldeste
processoe,assim,assegurarumavantagemindevidaparasi,algumfamiliarouterceiros,ouaindaquepossa
interferir na sua capacidade de julgamento isento, prejudicando o nosso melhor interesse. Dessa forma, a
nossa Política estabelece alguns procedimentos a serem observados pelos administradores envolvidos em
operaçõescompartesrelacionadasoupotenciaisconflitosdeinteresse.
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O administrador da Companhia envolvido no processo de aprovação de qualquer transação com partes
relacionadas,queestiveremumasituaçãopessoaldeconflitodeinteresses,deveráinformaressasituaçãoà
nossaDiretoriaouaonossoConselhodeAdministraçãoedeveráexplicarseuenvolvimentonatransaçãoe,
mediantesolicitação,fornecerdetalheseexplicaçõessobreostermosecondiçõesdatransaçãoesuasituação.
Nestecaso,oadministradorconflitadodeveráseausentardapartefinaldadiscussão,incluindooprocessode
votaçãodamatéria.
ParamaisinformaçõessobreanossaPolíticadeTransaçõescomPartesRelacionadas,videitem16.1deste
Formulário de Referência. A íntegra da nossa Política de Transações com Partes Relacionadas pode ser
acessada no nosso site de relações com investidores (ri.armac.com.br) e no site da Comissão de Valores
Mobiliários(https://www.gov.br/cvm/ptͲbr),nacategoria"PolíticadeTransaçõesentrePartesRelacionadas.

d.

seoemissorpossuipolíticadeindicaçãoedepreenchimentodecargosdoConselhodeAdministração
formalmenteaprovada,informando,emcasopositivo:


(i)órgãoresponsávelpelaaprovaçãodapolítica,datadaaprovaçãoe,casooemissordivulgueapolítica,
locaisnaredemundialdecomputadoresondeodocumentopodeserconsultado;e
Emreuniãorealizadaem10demaiode2021,osmembrosdonossoConselhodeAdministraçãoaprovaram
anossapolíticadeindicaçãodosmembrosdoConselhodeAdministração,daDiretoria,doConselhoFiscale
dosComitêsdeAssessoramento("PolíticadeIndicação").AíntegradanossaPolíticadeIndicaçãopodeser
acessada no nosso site de relações com investidores (ri.armac.com.br) e no site da Comissão de Valores
Mobiliários(https://www.gov.br/cvm/ptͲbr),nacategoria"Políticadeindicação".

(ii)principaiscaracterísticasdapolítica,incluindoregrasrelativasaoprocessodeindicaçãodosmembros
doConselhodeAdministração,àcomposiçãodoórgãoeàseleçãodeseusmembros
APolíticadeIndicaçãoestabeleceasdiretrizes,critérioseprocedimentosparaaindicaçãodemembrosao
Conselho de Administração, Diretoria e membros de comitês de assessoramento do Conselho de
AdministraçãodanossaCompanhia.Comodiretrizgeral,aPolíticaprevêqueoprocessodeindicaçãode
candidatos deve visar que os cargos elegíveis sejam preenchidos por membros de perfil diversificado,
levandoͲse em conta conhecimentos, experiências, comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e
gênero. Adicionalmente, os indicados aos cargos deverão ser profissionais altamente qualificados, com
notávelexperiênciaprofissional,técnicaeacadêmica,comreputaçãoilibada.
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OsprincipaisprocedimentosestabelecidospelaPolíticadeIndicaçãoestãodescritosabaixo:

EmrelaçãoaoConselhodeAdministraçãodaCompanhia,observadososrequisitosparaaocupaçãodocargo
estabelecidosnaPolíticadeIndicação,ressaltaͲsequeaindicaçãoparaaocupaçãodoscargosseráfeitapelos
acionistas da Companhia. A verificação dos requisitos mencionados será feita pelo Conselho de
Administração, pela Diretiria e pelo Comitê de Auditoria da Companhia e, caso cumpridos, o nome do
candidatoseráincluídonoboletimdevotoadistânciaepostoemvotaçãoemAssembleiaGeraldeAcionistas
daCompanhia.
ParaoscargosdaDiretoria,aindicaçãoserárealizadapelosmembrosdoConselhodeAdministração,sendo
queaverificaçãodopreenchimentodoscritériosestabelecidosparaaocupaçãodoscargosserárealizada
tambémpeloConselhodeAdministração.

Quantoaoscomitês,aindicaçãodenomesseráfeitaporqualquermembrodoConselhodeAdministração
oudaDiretoria,eocumprimentodosrequisitosestabelecidosnaPolíticadeIndicaçãoparaaocupaçãodos
cargosdeveráserverificadopeloConselhodeAdministração.Tambémdeveráserconsultadoocoordenador
docomitêemexercícioecasotalComitêjáestejainstalado,e,casocumpridososrequisitos,onomedo
candidatoserápostoemvotaçãoemreuniãodoConselhodeAdministração.Suaindicaçãoserárealizada
porvotaçãomajoritária.

555

PÁGINA: 213 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
O Estatuto Social da Companhia prevê que ela seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal (se instalado), efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e
membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de
setembro de 1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes
do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado,
dos regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado.
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Profissão

CPF

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

ADVOGADA

N/A

Lúcia Rosa Pereira Aragão

092.569.068-64

EMPRESÁRIO

384.510.178-43

ECONOMISTA

388.057.188-07

Fernando Pereira Aragão

25/07/1989

ENGENHEIRO

219.929.778-01

N/A

09/12/1978

GUILHERME RUGGIERO PASSOS

Membro do Comitê de Auditoria

05/11/1989

ANDRÉ ABRAMOWICZ MARAFON

COORDENADOR DO COMITÊ DE
AUDITORIA

26/04/1990

GUSTAVO MASSAMI TACHIBANA

MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR OPERACIONAL

30/04/1965

380.609.438-12

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

19 - Outros Diretores

18/10/1991

EMPRESÁRIO

José Augusto Pereira Aragão

Pertence apenas à Diretoria

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria
DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR
DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES

ECONOMISTA

395.945.358-22

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

N/A

23/06/1990

PEDRO CAMARGO LEMOS

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

10/05/2021

02/07/2021

02/07/2021

10/05/2021

10/05/2021

10/05/2021

10/05/2021

02/07/2021

02/07/2021

10/05/2021

10/05/2021

10/05/2021

10/05/2021

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
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2 ANOS

Não

2 ANOS

Não

2 ANOS

Não

2 ANOS
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2 ANOS

Sim

2 ANOS

Sim

2 ANOS

1

0.00%

0

0.00%

0

100.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%
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MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E DIRETOR
PRESIDENTE

10/05/2021
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O Sr. Gustavo Massami Tachibana é graduado em Ciências Econômicas pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (2012). Atuou na Rothschild & Co., como analista, durante o período de 2013 a 2015. Atualmente é
sócio da Makalu Partners, onde assessora clientes em fusões e aquisições. A Companhia não tem conhecimento da participação do Sr. Gustavo Massmi Tachibana em entidades do terceiro setor.
A Companhia não tem conhecimento de que o Sr. Gustavo Massmi Tachibana tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617/19.
É considerado conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3, haja vista que não incorre nas vedações constantes no artigo 16, §1º e §2º.

GUSTAVO MASSAMI TACHIBANA - 384.510.178-43

A Companhia não tem conhecimento da participação da Sra. Lúcia Rosa Pereira Aragão em entidades do terceiro setor.
A Sra. Lúcia Rosa Pereira Aragão formou-se em Direito na PUC/SP. Fundou a Armac em 1994 e, desde então, trabalhou exclusivamente na Companhia.
A Companhia não tem conhecimento de que a Sra. Lúcia Rosa Pereira Aragão tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617/19.

Lúcia Rosa Pereira Aragão - 092.569.068-64

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617/19.

A Companhia não tem conhecimento da participação do Sr. José Augusto Pereira Aragão em entidades do terceiro setor.
A Companhia não tem conhecimento de que o Sr. José Augusto Pereira Aragão tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

O Sr. José Augusto Pereira Aragão graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, em 2013. Em 2013, atuou na IGC Partners. Se juntou à Companhia em 2013.

José Augusto Pereira Aragão - 380.609.438-12

O Sr. Pedro Camargo Lemos é graduado em economia pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, com honras (2011), e concluiu, em 2020, MBA com honras pela The Wharton School, Universidade da Pensilvânia.
Atuou no Lazard no time de fusões e aquisições, como analista entre 2012 e 2014, e como associate entre 2015 e 2018. Após este período atuou como estagiário de verão na Gávea Investimentos em 2019. Se
juntou à Armac em 2020.A Companhia não tem conhecimento da participação do Sr. Pedro Camargo Lemos em entidades do terceiro setor.
A Companhia não tem conhecimento de que o Sr. Pedro Camargo Lemos tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617/19.

PEDRO CAMARGO LEMOS - 395.945.358-22

Experiência profissional / Critérios de Independência

DIRETOR PRESIDENTE

Descrição de outro cargo / função

EMPRESÁRIO

39 - Outros Conselheiros / Diretores

Cargo eletivo ocupado

383.560.678-63

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
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N/A

Fernando Pereira Aragão - 383.560.678-63

N/A

GUILHERME RUGGIERO PASSOS - 219.929.778-01

N/A

ANDRÉ ABRAMOWICZ MARAFON - 388.057.188-07

N/A

GUSTAVO MASSAMI TACHIBANA - 384.510.178-43

N/A

Lúcia Rosa Pereira Aragão - 092.569.068-64

N/A

José Augusto Pereira Aragão - 380.609.438-12

N/A

PEDRO CAMARGO LEMOS - 395.945.358-22

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617/19.
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O Sr. Fernando Pereira Aragão é gradado em Ciências Econômicas pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (2011). Atuou na Rothschild & Co., como analista, durante o período de 2012 a 2015. Se juntou à
Companhia em 2015.
A Companhia não tem conhecimento da participação do Sr. Fernando Pereira Aragão em entidades do terceiro setor.
A Companhia não tem conhecimento de que o Sr. Fernando Pereira Aragão tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Fernando Pereira Aragão - 383.560.678-63

O Sr. Guilherme Ruggiero Passos é formado em Engenharia de Produção pela Escolha Politécnica da USP e possui MBA pela London Business School. Atua, desde novembro de 2011, como Diretor da Ânima
Investimentos Ltda., é membro do Conselho do Instituto Semeia desde 2012, bem como é Diretor da SPN Gestão de Investimentos Ltda., desde agosto de 2013. Além disso, é Membro do Conselho de Cotistas do
Breco Growth Fundo de Investimento Imobiliário, desde setembro de 2019, e é Membro do Conselho de Administração do Fundo Patrimonial Amigos da Poli, desde o início de 2021.
A Companhia não tem conhecimento da participação do Sr. Guilherme Ruggiero Passos em entidades do terceiro setor.
A Companhia não tem conhecimento de que o Sr. Guilherme Ruggiero Passos tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617/19.
É considerado conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3, haja vista que não incorre nas vedações constantes no artigo 16, §1º e §2º.

GUILHERME RUGGIERO PASSOS - 219.929.778-01

Bacharel em Economia pelo Insper. Atualmente André é sócio da Gávea Investimentos Ltda., onde ingressou em agosto de 2016. Foi associado do Banco Credit Suisse de 2012 a 2016. Foi também analista do
Banco WestLB London em 2011. É atualmente membro do Conselho de Administração da Natural One S.A., bem como membro de diversos Comitês desta companhia. É assessor no Comitê não estatutário de M&A
da Fras-le S.A.
O Sr. Andre Abramowicz Marafon é conselheiro fiscal na Associação Arca+.
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria
CONTADORA E
ADMINISTRADORA

Comitê de Auditoria Não
estatutário

EMPRESÁRIO

Comitê de Auditoria Não
estatutário

ECONOMISTA

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro Especialista em
contabilidade

Outros

COORDENADOR DO COMITÊ
DE AUDITORIA

Outros

MEMBRO DO COMITÊ DE
AUDITORIA

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

02/07/2021

08/08/1980

10/05/2021

26/04/1990

10/05/2021

06/08/1994

Data eleição

Data de
nascimento

0

02/07/2021

0

10/05/2021

0

10/05/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

Versão : 1

0.00%

2 ANOS (ATÉ A AGO DE
2023)

0.00%

2 ANOS (ATÉ A AGO DE
2023)

0.00%

2 ANOS (ATÉ A AGO DE
2023)

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato
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MARIANA CAMBIAGHI LOURENÇO - 218.494.488-25
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O Sr. Gustavo Massami Tachibana é graduado em Ciências Econômicas pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (2012). Atuou na Rothschild & Co., como analista, durante o período de 2013 a 2015. Atualmente
é sócio da Makalu Partners, onde assessora clientes em fusões e aquisições. A Companhia não tem conhecimento da participação do Sr. Gustavo Massmi Tachibana em entidades do terceiro setor.
A Companhia não tem conhecimento de que o Sr. Gustavo Massmi Tachibana tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617/19.
É considerado conselheiro independente pelos critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3, haja vista que não incorre nas vedações constantes no artigo 16, §1º e §2º.

GUSTAVO MASSAMI TACHIBANA - 384.510.178-43

O Sr. Peter Marotta Gudme é graduado em Finanças pela The Warthon School em 2017. Atuou como analista na Polo Capital, de junho de 2015 a agosto de 2015. Iniciou sua atuação na Gávea Investimentos como
analista de verão, de maio de 2016 a agosto de 2016, aonde continua a atuar como analista desde julho de 2017.
A Companhia não tem conhecimento da participação do Sr. Peter Marotta Gudme em entidades do terceiro setor.
A Companhia não tem conhecimento de que o Sr. Peter Marotta Gudme tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Não é considerado Pessoa Exposta Politicamente, conforme definição constante da Instrução CVM 617/19.

PETER MAROTTA GUDME - 166.794.787-74

Experiência profissional / Critérios de Independência

N/A

218.494.488-25

MARIANA CAMBIAGHI LOURENÇO

MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

384.510.178-43

GUSTAVO MASSAMI TACHIBANA

N/A

166.794.787-74

PETER MAROTTA GUDME

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

MARIANA CAMBIAGHI LOURENÇO - 218.494.488-25

N/A

GUSTAVO MASSAMI TACHIBANA - 384.510.178-43

N/A

PETER MAROTTA GUDME - 166.794.787-74

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 219 de 309

A Sra. Mariana Cambiaghi Lourenço é graduada em Administração de Empresas pela FAAP (2002) e em Ciências Contábeis pela UNIP (2014). Além disso ela possui especialização em Gestão de Negócios pela
Fundação Dom Cabral (2015). Ela ocupou o cargo de Controller da JHSF entre agosto de 2015 e março de 2016 e o cargo de Diretora de Controladoria na Azul S.A. entre abril de 2016 e março de 2020. Atualmente
ocupa o cargo de Corporate Financial Controller na Zenvia.
A Companhia não tem conhecimento da participação da Sra. Mariana Cambiaghi Lourenço em entidades do terceiro setor.
A Companhia não tem conhecimento de que a Sra. Mariana Cambiaghi Lourenço tenha sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM, ou (iii) transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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380.609.438-12 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

092.569.068-64 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

383.560.678-63 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

900.778.498-68 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

380.609.438-12 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

092.569.068-64 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

Membro do Conselho de Administração e Diretor Operacional

José Augusto Pereira Aragão

Administrador do emissor ou controlada

—

Observação

Acionista controlador

Lúcia Rosa Pereira Aragão

Pessoa relacionada

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1
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16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

16.676.520/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

383.560.678-63 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

CPF

Membro do Conselho de Administração e Diretor Operacional

José Augusto Pereira Aragão

Administrador do emissor ou controlada

—

Observação

Acionista controlador

Lúcia Rosa Pereira Aragão

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Fernando Pereira Aragão

Administrador do emissor ou controlada

—

Observação

Acionista controlador

José Augusto Carvalho Aragão

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Fernando Pereira Aragão

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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380.609.438-12 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

383.560.678-63 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

—

Observação

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

16.676.520/0001-59

PÁGINA: 221 de 309

16.676.520/0001-59 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

16.676.520/0001-59

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

900.778.498-68 Armac, Locação, Logística e Serviços S.A.

CPF

Membro do Conselho de Administração e Diretor Operacional

José Augusto Pereira Aragão

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Fernando Pereira Aragão

Administrador do emissor ou controlada

—

Observação

Acionista controlador

José Augusto Carvalho Aragão

Pessoa relacionada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas 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 aplicável, uma vez que não existem relações de subordinação, prestação de serviços ou controle entre
administradores e controladas.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
A Companhia possui seguro de Responsabilidade Civil (D&O) para cobertura de eventuais despesas suportadas
pelos seus administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, de
penalidades impostas por agentes estatais e acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou
judiciais, em virtude do exercício de suas funções.
A apólice de seguro foi contratada pela Companhia em 05 de junho de 2020 com a Swiss Re Corporate Solutions
Brasil Seguros S.A. e o seu limite máximo de cobertura é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). O valor do
prêmio pago pela contratação da apólice de seguro foi de R$ 11.999,49 (onze mil, novecentos e noventa e nove
reais e quarenta e nove centavos), com vigência até 05 de junho de 2021.
Adicionalmente, a nossa administração entende que o seguro D&O, contendo as coberturas acima descritas, é
instrumento importante de atração e retenção de bons administradores, que proporcionam segurança ao assumir a
gestão de uma empresa que oferece esse tipo de proteção. Por fim, o seguro D&O, em particular, enquanto contrato
de seguro de responsabilidade civil, possui uma natureza dúplice na medida em que o seguro, além de proteger o
patrimônio dos beneficiários, também garante a indenização do terceiro prejudicado.
Considerando a realização de uma oferta pública incial de ações pela Companhia e o consequente incremento nas
responsabilidades dos administradores da Companhia, a Companhia informa que está em curso uma avaliação para
renovação e amplicação da cobertura do seguro D&O. A Companhia manterá este Formulário de Referência
atualizado quanto a essa questão, conforme aplicável.
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12.12 - Outras informações relevantes

Data e quórum de instalação das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizadas nos
últimos 12 meses:
DATA:

TIPO DA ASSEMBLEIA:

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

08/06/2020

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

100%

07/05/2021

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

100%

07/05/2021

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

100%

10/05/2021

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

100%

Esclarecimentos Adicionais Sobre Governança Corporativa
A Companhia sujeita-se também às regras do Regulamento do Novo Mercado. Em 2000, a B3 introduziu três
segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança corporativa, denominados Nível
1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as companhias a seguir melhores práticas de
governança corporativa e adotar um nível de divulgação de informações adicional em relação ao exigido pela
legislação. Os segmentos de listagem são destinados à negociação de ações emitidas por companhias que
se comprometam voluntariamente a observar práticas de governança corporativa e exigências de divulgação
de informações, além daquelas já impostas pela legislação brasileira.
Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a qualidade das informações fornecidas
aos acionistas. O Novo Mercado é o mais rigoroso deles, exigindo maior grau de práticas de governança
corporativa dentre os três segmentos.
Maiores informações sobre a governança corporativa podem ser obtidas no Informe sobre o Código Brasileiro
de Governança Corporativa - Companhias Abertas, que será disponibilizado pela Companhia em seu website
(ri.armac.com.br) e no website da Comissão de Valores Mobiliários (https://www.gov.br/cvm/pt-br).
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

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 possui uma Política de Remuneração de Administradores, aprovada por seu
Conselho de Administração em 10 de maio de 2021, e que se encontra disponível para consulta no
site de relações com investidores da Companhia (ri.armac.com.br).
A prática de remuneração da Companhia para o Conselho de Administração, a Diretoria Estatutária
e o Conselho Fiscal, quando instalado, tem por objetivo o reconhecimento pelos serviços
desenvolvidos e visa incentivar, reter e atrair profissionais qualificados, garantindo o cumprimento
da legislação e regulamentação aplicáveis e os padrões de governança corporativa aos quais a
Companhia está submetida.
A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, sendo que o referido
órgão não foi instalado no exercício social de 2020, 2019 e 2018.
b.

composição da remuneração, indicando:

i.

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

Conselho de Administração
Remuneração Fixa
A remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia é constituída de uma
remuneração fixa, além da possibilidade de participação em programas de incentivo de longo prazo
implementados pela Companhia.
A remuneração fixa poderá ser paga mensalmente ou com outra periodicidade previamente
acordada entre a Companhia e o conselheiro, e tem como objetivo remunerar os serviços de cada
conselheiro, dentro do escopo de responsabilidade a ele atribuído. A participação em programas de
incentivo de longo prazo será avaliada individualmente e aprovada pelo Conselho de Administração,
sem o voto do membro cuja participação no programa será deliberada.
Quando necessário, a Companhia poderá reembolsar eventuais despesas eventualmente
custeadas pelos membros do Conselho de Administração no exercício de seus respectivos cargos,
tais como despesas de estadia e locomoção.
Os membros do Conselho de Administração poderão, se assim desejarem, renunciar à
remuneração a que tinham direito, por meio de comunicação ao próprio Conselho.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
Benefícios Diretos e Indiretos
A remuneração dos membros do nosso Conselho de Administração não inclui nenhum benefício.
Quando necessário, a Companhia reembolsa as despesas de estadia e locomoção vinculadas ao
exercício do cargo em questão.
Participação em Comitês.
Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a remuneração por participação em
comitês.
Remuneração Variável
Os membros do Conselho de Administração poderão ter participação em programas de incentivo
de longo prazo implementados pela Companhia.
Benefícios Pós-Emprego
Os membros do Conselho de Administração Os administradores da Companhia poderão fazer jus
a benefícios pós-emprego e a benefícios motivados pelo encerramento do exercício do cargo.
Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo
Os membros do Conselho de Administração não fazem jus a benefícios motivados pela cessação
do exercício do cargo.
Remuneração Baseada em Ações
Podemos oferecer aos membros de nosso Conselho de Administração participação no plano de
opção de compra de ações e de incentivo atrelado às ações, com o objetivo de incentivar tais
participantes a agregarem valor à Companhia e exerçam suas funções de forma alinhada com
interesses dos atuais acionistas, aos objetivos sociais e aos planos de crescimento da Companhia
criando uma relação de longo prazo com estes profissionais, incentivando-os a permanecerem nos
cargos por mandatos consecutivos, caso indicados pelos acionistas e eleitos pela Assembleia Geral.
Adicionalmente, não há qualquer impedimento aos membros do nosso Conselho de Administração
para que detenham opções de compra de ações da companhia em razão de outros cargos exercido
nesta. Para informações sobre a remuneração baseada em ações, vide os itens 13.4 a 13.9 e 13.14
abaixo. Não há qualquer impedimento aos membros do conselho de administração para que
detenham opções de compra de ações da companhia em razão de outros cargos exercido nesta.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
Diretoria Estatutária
Remuneração Fixa
A remuneração fixa é paga mensalmente, e tem como objetivo remunerar os serviços de cada
diretor, dentro do escopo de responsabilidade a ele atribuído (o pagamento do 13º salário será
realizado integralmente, em dezembro, ou poderá, a critério da Companhia, ser parcelado ao longo
do ano).
Benefícios Diretos e Indiretos.
A Companhia oferece aos membros da Diretoria, a título de benefícios diretos e indiretos, seguro
de saúde, seguro de vida, vale alimentação e vale combustível.
Participação em Comitês
Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus a remuneração por participação em comitês.
Remuneração Variável
Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus ao pagamento de PLR (Participação nos Lucros e
Resultados), bônus, comissão (exclusivamente para os diretores responsáveis pela área comercial),
além da possibilidade de participação em programas de incentivo de longo prazo implementados
pela Companhia.
Poderão ser instituídos programas de remuneração dos diretores por meio de instrumentos
baseados em ações, por deliberação dos órgãos competentes, nos termos do Estatuto Social da
Companhia, os quais deverão ter o objetivo primário de alinhar interesses da Diretoria com os da
Companhia, bem como servir de mecanismo de retenção.
Benefícios Pós- Emprego
Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus a benefícios pós-emprego.
Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo
Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus a benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo.
Remuneração Baseada em Ações
Oferecemos a nossos executivos participação no plano de opção de compra de ações e de incentivo
atrelado às ações, com o objetivo de alinhamento de incentivos entre profissionais e acionistas, bem
como retenção dos referidos executivos no médio e longo prazo. Para informações sobre o nosso
Plano de Opções de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado a Ações, ver os itens 13.4 a 13.9
abaixo.
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Diretoria Não Estatutária
Remuneração Fixa
A remuneração fixa é paga mensalmente, e tem como objetivo remunerar os serviços de cada
diretor, dentro do escopo de responsabilidade a ele atribuído (o pagamento do 13º salário será
realizado integralmente, em dezembro, ou poderá, a critério da Companhia, ser parcelado ao longo
do ano).
Benefícios Diretos e Indiretos.
A Companhia oferece aos membros da Diretoria, a título de benefícios diretos e indiretos, seguro
de saúde, seguro de vida, vale alimentação e vale combustível.
Participação em Comitês.
Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus a remuneração por participação em comitês.
Remuneração Variável
Os membros da Diretoria Não Estatutária fazem jus ao pagamento de PLR (Participação nos Lucros
e Resultados), bônus, comissão (exclusivamente para os diretores responsáveis pela área
comercial), além da possibilidade de participação em programas de incentivo de longo prazo
implementados pela Companhia.
Poderão ser instituídos programas de remuneração dos diretores por meio de instrumentos
baseados em ações, por deliberação dos órgãos competentes, nos termos do Estatuto Social da
Companhia, os quais deverão ter o objetivo primário de alinhar interesses da Diretoria com os da
Companhia, bem como servir de mecanismo de retenção.
Benefícios Pós- Emprego
Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus a benefícios pós-emprego.
Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo
Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus a benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo.
Remuneração Baseada em Ações
Oferecemos a nossos executivos participação no plano de opção de compra de ações e de incentivo
atrelado às ações, com o objetivo de alinhamento de incentivos entre profissionais e acionistas, bem
como retenção dos referidos executivos no médio e longo prazo. Para informações sobre o nosso
Plano de Opções de Compra de Ações e de Incentivo Atrelado a Ações, ver os itens 13.4 a 13.9
abaixo.

Comitês Estatutários
Os membros dos Comitês que atuem também como colaboradores, membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria da Companhia não farão jus à remuneração. Outros participantes
poderão receber, mediante deliberação do Conselho de Administração, um montante fixo com o
objetivo de remunerar especificamente a participação em tais órgãos de assessoramento.
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Comitês Não Estatutários
Os membros dos Comitês que atuem também como colaboradores, membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria da Companhia não farão jus à remuneração. Outros participantes
poderão receber, mediante deliberação do Conselho de Administração, um montante fixo com o
objetivo de remunerar especificamente a participação em tais órgãos de assessoramento.
ii.
Em relação aos três últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total:
Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2020

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Remuneração Fixa

0

100%

N/A

Remuneração Variável

0

0

N/A

Pós Emprego

0

0

N/A

0

0

N/A

0,00%

100,00%

N/A

Baseada em Ações
TOTAL

Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2019

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Remuneração Fixa

0

0

N/A

Remuneração Variável

0

0

N/A

Pós Emprego

0

0

N/A

0

0

N/A

0,00%

0,00%

N/A

Baseada em Ações
TOTAL

Exercício Social encerrado em 31 de
dezembro de 2018

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Remuneração Fixa

0

0

N/A

Remuneração Variável

0

0

N/A

Pós Emprego

0

0

N/A

Baseada em Ações

0

0

N/A

0,00%

0,00%

N/A

TOTAL

iii.

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

Os valores globais pagos aos administradores da Companhia são calculados e atualizados anualmente
pelo Diretor Presidente, aprovados pela assembleia geral de acionistas e, posteriormente, distribuídos
entre os administradores pelo Conselho de Administração da Companhia.

571

PÁGINA: 229 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
A metodologia de cálculo e reajuste leva em consideração as práticas comumente adotadas pelo
mercado, e se baseia em pesquisas específicas realizadas com foco em empresas do mesmo setor,
bem como nos índices oficiais de inflação divulgados pelo governo, de forma que a remuneração
dos administradores seja periodicamente reajustada garantindo a compatibilidade dos valores com
as metas e com as diretrizes da Companhia, conforme a evolução dos indicadores de desempenho
descritos no item “c” abaixo.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

A Companhia mantém em seu quadro profissionais qualificados para a função, com relevante
experiência. Desta forma, a remuneração fixa dos administradores se refere ao cumprimento das
obrigações funcionais associados ao cargo, atrelada ao grau de responsabilidades e da experiência
para ocupar a posição.
A remuneração fixa tem como objetivo atrair e reter profissionais qualificados que possam contribuir
para o crescimento, sucesso e perpetuidade da Companhia e leva em conta a responsabilidade do
cargo ocupado.
A Companhia acredita que a combinação dos elementos fixos que compõem a remuneração, alinha
os interesses dos executivos aos interesses da Companhia no curto, médio e longo prazos. A
parcela fixa dos rendimentos proporciona segurança para o cumprimento de obrigações rotineiras
dos executivos, associada a metas estabelecidas para cada exercício social, oferece o estímulo
necessário para que o próprio executivo e também os seus liderados entreguem seus melhores
esforços no sentido de atingir e superar as metas da Companhia.
A Companhia acredita que a concessão de bônus aos seus executivos é um instrumento capaz de
aumentar a sua capacidade de retenção de talentos, à medida em que alinha os objetivos de de
curto e médio prazos dos executivos e da Companhia, proporcionando um incremento de sua
remuneração associado ao atingimento de metas estabelecidas para cada exercício social,
consubstanciando-se no estímulo necessário para que o próprio executivo e também os seus
liderados entreguem seus melhores esforços no sentido de atingir e superar as metas da
Companhia.

A Companhia acredita que a outorga das opções alinha os interesses de médio e longo prazo de
seus administradores com os da instituição, à medida que busca desenvolver neles o sentimento
de “dono”, conforme se tornem acionistas por meio do exercício das opções.
v.

a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato

Na data desta Formulário de Referência, apenas os Diretores Estaturários percebem remuneração.
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria que não perceberam remuneração nos
últimos 03 (três) exercícios sociais renunciaram a ela de forma voluntária. Em razão disso, não
houve pagamento de remuneração pela Companhia.
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c.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração:
Os indicadores de desempenho considerados para determinação do valor da remuneração atribuída
aos administradores da Companhia: responsabilidades de cada cargo, desempenho individual,
expansão dos negócios e performance em relação aos resultados da Companhia. O modelo de
avaliação de desempenho da administração, quando aplicável, é baseado em objetivos e metas
estabelecidos para o período a partir de planejamento estratégico empresarial.
d.
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A remuneração dos administradores é estruturada pela evolução dos indicadores de desempenho
individuais ou coletivos. De acordo com este racional são analisados fatores como: a performance
e o desempenho individuais de cada executivo por meio de uma avaliação de desempenho ao final
de cada ano, baseada no atingimento das metas pré-estabelecidas pela Companhia. A partir dessa
avaliação é considerada a concessão de aumento da parcela fixa da remuneração e determinados
os indicadores que servirão de base para o cálculo da remuneração variável.
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 tem como objetivo a atração, retenção e motivação de
profissionais qualificados, bem como a perpetuidade da Companhia. As práticas de remuneração
adotadas alinham-se aos interesses da Companhia, através das políticas e diretrizes que, em suas
análises, tem como itens principais a criação de valor e a continuidade dos negócios.
A parcela fixa da remuneração dos administradores, é uma forma de se buscar a compatibilidade
da política de remuneração com os níveis de responsabilidade assumidos pelos administradores e
a gestão de riscos da Companhia. Assim, a estrutura da política de remuneração visa evitar a
assunção de riscos excessivos e proteger os acionistas.
A Companhia busca o alinhamento de interesses por meio de salários compatíveis com os níveis
de mercado e busca por meio da meritocracia premiar o alcance e a superação de metas.
f.
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos
Na data deste Formulário de Referência, não há qualquer parcela da remuneração dos
administradores que seja suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos da Companhia.
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g.
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Na data deste Formulário de Referência, não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à
ocorrência de determinado evento societário atribuídos aos administradores da Companhia.
h.
práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir a
remuneração individual do Conselho de Administração e da Diretoria, indicando:
i.
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando
de que forma participam
O Conselho de Administração da Companhia é responsável pela implementação, supervisão e
revisão periódica da Política de Remuneração da Companhia, podendo solicitar a elaboração de
estudos de consultorias internas e externas, bem como o apoio dos demais órgãos da Companhia
para sua revisão anual.
ii.
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando
se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo,
os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
A remuneração é estabelecida pelo Conselho de Administração e tem como objetivo o alinhamento
dos executivos com a estratégia de longo prazo definida pelo Conselho, é estabelecida de acordo
com base na remuneração compatível com o mercado, atuação individual de cada profissional e
incentivos de longo prazo, visando o alinhamento de interesses da Companhia com o administrador.
iii.
com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a adequação
da política de remuneração do emissor
A Política de Remuneração da Companhia é válida por tempo indeterminado, mas o Conselho de
Administração da Companhia anualmente avalia se as diretrizes da Política de Remuneração estão
de acordo com as práticas de mercado, bem como periodicamente avalia a aderência de cada
Administrador à Política Remuneração.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

0,00

8,00

270.000,00

2.000.000,00

0,00

2.270.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

N/A

N/A

N/A

Remuneração variável
Bônus

150.000,00

10.000.000,00

0,00

10.150.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

N/A

N/A

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

1.030.000,00

0,00

1.030.000,00

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

O número de membros do
Conselho de Administração e da
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

13.180.000,00

0,00

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021
420.000,00

13.600.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

2,92

2,75

0,00

5,67

Nº de membros remunerados

0,00

1,92

0,00

1,92

Salário ou pró-labore

0,00

920.000,00

0,00

920.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

76.780,00

0,00

76.780,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

0

0

0

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

0,00

0,00

0,00

Observação

O número de membros do Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados em
linha com as disposições do OfícioCircular CVM/SEP nº 01/2021

Total da remuneração

O número de membros do
Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

0,00

O número de membros do
Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

996.780,00

0,00

996.780,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

0

0

0

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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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

0,00

0,00

0,00

Observação

O número de membros do Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados em
linha com as disposições do OfícioCircular CVM/SEP nº 01/2021

Total da remuneração

O número de membros do
Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

0,00

O número de membros do
Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

0,00

0,00

0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

0

0

0

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

0

0

0

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

0,00

0,00

0,00
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Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados em
linha com as disposições do OfícioCircular CVM/SEP nº 01/2021

O número de membros do
Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

0,00

0,00

578

Versão : 1
O número de membros do
Conselho
de Administração e
da Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021
0,00

0,00

PÁGINA: 236 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal


ExercícioSocialaserencerradoem31dedezembrode2021
Conselhode

DiretoriaExecutiva
Administração
5,00
4,00
Númerototaldemembros
Númerodemembros
remunerados(1)
Bônus
Valormínimoprevistonoplano
deremuneração
Valormáximoprevistonoplano
deremuneração
Valorprevistonoplanode
remuneração,casoasmetas
sejamatingidas
Participaçãonosresultados

ConselhoFiscal

Total

N/A

9,00

5,00

4,00

N/A

9,00









150.000,00

10.000.000,00

N/A

10.150.000,00

150.000,00

10.000.000,00

N/A

10.150.000,00

150.000,00

10.000.000,00

N/A

10.150.000,00









Valormínimoprevistonoplano
0
0
N/A
0
deremuneração
Valormáximoprevistonoplano
0
0
N/A
0
deremuneração
Valorprevistonoplanode
0
0
N/A
0
remuneração,casoasmetas
sejamatingidas
(1)
Correspondeaonúmerodediretoreseconselheiros,conformeaplicável,aquempodeseratribuídaremuneraçãovariável
reconhecidanoresultadodaCompanhianoexercício,conformedispostonoOfícioͲCircular/CVM/SEP/Nº01/2021.

ExercícioSocialencerradoem31dedezembrode2020
Conselhode

Administração
2,92
Númerototaldemembros

DiretoriaExecutiva

ConselhoFiscal

Total

2,75

N/A

5,67

Númerodemembros
remunerados(1)

0

2,33

N/A

2,33

Bônus

0

0

N/A

0

Valormínimoprevistonoplano
deremuneração
Valormáximoprevistonoplano
deremuneração
Valorprevistonoplanode
remuneração,casoasmetas
sejamatingidas

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

0

0

N/A

0

Participaçãonosresultados

0

0

N/A

0

Valormínimoprevistonoplano
0
0
N/A
0
deremuneração
Valormáximoprevistonoplano
0
0
N/A
0
deremuneração
Valorprevistonoplanode
0
0
N/A
0
remuneração,casoasmetas
sejamatingidas
(1)
Correspondeaonúmerodediretoreseconselheiros,conformeaplicável,aquempodeseratribuídaremuneraçãovariável
reconhecidanoresultadodaCompanhianoexercício,conformedispostonoOfícioͲCircular/CVM/SEP/Nº01/2021.
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

ExercícioSocialencerradoem31dedezembrode2019
Conselhode

Administração
N/A
Númerototaldemembros

DiretoriaExecutiva

ConselhoFiscal

Total

2

N/A

2

Númerodemembros
remunerados(1)

N/A

0

N/A

0

Bônus

N/A

0

N/A

0

Valormínimoprevistonoplano
deremuneração
Valormáximoprevistonoplano
deremuneração
Valorprevistonoplanode
remuneração,casoasmetas
sejamatingidas

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

0

N/A

0

Participaçãonosresultados

N/A

0

N/A

0

N/A

Valormínimoprevistonoplano
0
N/A
0
N/A
deremuneração
Valormáximoprevistonoplano
0
N/A
0
N/A
deremuneração
Valorprevistonoplanode
0
N/A
0
N/A
remuneração,casoasmetas
sejamatingidas
(1)
Correspondeaonúmerodediretoreseconselheiros,conformeaplicável,aquempodeseratribuídaremuneraçãovariável
reconhecidanoresultadodaCompanhianoexercício,conformedispostonoOfícioͲCircular/CVM/SEP/Nº01/2021.


ExercícioSocialencerradoem31dedezembrode2018
Conselhode

Administração
N/A
Númerototaldemembros

DiretoriaExecutiva

ConselhoFiscal

Total

2

N/A

2

Númerodemembros
remunerados(1)

N/A

0

N/A

0

Bônus

N/A

0

N/A

0

Valormínimoprevistonoplano
deremuneração
Valormáximoprevistonoplano
deremuneração
Valorprevistonoplanode
remuneração,casoasmetas
sejamatingidas

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

Participaçãonosresultados

N/A

0

N/A

0

Valormínimoprevistonoplano
N/A
0
N/A
0
deremuneração
Valormáximoprevistonoplano
N/A
0
N/A
0
deremuneração
Valorprevistonoplanode
N/A
0
N/A
0
remuneração,casoasmetas
sejamatingidas
(1)
Correspondeaonúmerodediretoreseconselheiros,conformeaplicável,aquempodeseratribuídaremuneraçãovariável
reconhecidanoresultadodaCompanhianoexercício,conformedispostonoOfícioͲCircular/CVM/SEP/Nº01/2021.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

a) Termos e Condições Gerais:
A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou, em 02 de julho de 2021, o Plano de Opção de
Compra de Ações de emissão da Companhia (“Plano”), o qual estabelece as condições gerais para a outorga
de opções de compra de Ações aos administradores e executivos da Companhia, à critério do Conselho de
Administração (em conjunto, “Beneficiários”), objetivando incentivar a integração e alinhamento dos
administradores e executivos da Companhia. O Plano delega ao Conselho de Administração a competência
para delimitar todos os termos e condições nos quais as opções serão outorgadas, por meio da aprovação de
programas, observado que as opções outorgadas não poderão ultrapassar o limite máximo de 4,0% (quatro
por cento) das ações ordinárias do capital subscrito e integralizado da Companhia, sendo que este limite
somente poderá ser alterado mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.
Até a data deste Formulário de Referência, não houve a aprovação de quaisquer programas de opção de
compra de ações pelo Conselho de Administração no âmbito do Plano, não existindo, portanto, termos e
condições para a outorga de opções a serem expostos no presente item 13.4.
Em virtude do exposto acima, a Companhia informa que também não foram outorgadas, até a data deste
Formulário de Referência, quaisquer opções de compra de Ações.
b) Principais objetivos do plano
Os Programas de Opções de Compra de Ações a serem implementados pelo Conselho de Administração têm
como objetivo incentivar a integração e alinhamento dos Beneficiários, dando-lhes a oportunidade de se
tornar acionistas da Companhia, compartilhando o sucesso do atingimento de seus objetivos sociais, bem
como os riscos inerentes ao mercado de capitais e ao seu negócio.
c) Forma como o plano contribui para esses objetivos:
Ao possibilitar que os Beneficiários se tornem acionistas da Companhia em condições potencialmente
diferenciadas, espera-se que estes tenham fortes incentivos para comprometer-se efetivamente com a
criação de valor e exerçam suas funções de maneira a promover os interesses dos acionistas, os objetivos
sociais e os planos de crescimento da nossa Companhia, com a finalidade de maximizar seus lucros. O
oferecimento de opções de compra de ações estimula os beneficiários, por meio do seu comprometimento,
a buscar a valorização das ações no médio e longo-prazo. Atinge-se, ainda, por meio deste modelo o
compartilhamento dos riscos e dos ganhos da Companhia, por meio da valorização das ações adquiridas no
âmbito do Plano. Adicionalmente, o modelo adotado espera ser eficaz como mecanismo dos beneficiários,
em face, principalmente, do compartilhamento da valorização das ações da Companhia.
d) Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O Plano representa um mecanismo de retenção e alinhamento dos objetivos dos Beneficiários, no longo
prazo, dos executivos e de alguns empregados chave da Companhia participantes dos Planos de Incentivo.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e
longo prazo
As outorgas de ações realizadas com base no Plano, a serem reguladas por programas de opções de compra
de ações, consistem em mecanismos que permitem o alinhamento de interesses dos administradores aos de
nossa Companhia e de nossos acionistas em diferentes horizontes de tempo.
f)

número máximo de ações abrangidas

No âmbito do Plano as opções outorgadas e as ações concedidas como incentivo não poderão ultrapassar o
limite máximo de 4,0% (quatro por cento) das ações ordinárias do capital subscrito e integralizado da
Companhia.
g) número máximo de opções a serem outorgadas
No âmbito do Plano, a quantidade de opções outorgadas por meio dos programas de opções de compra de
ações, a serem aprovados, está atrelada ao limite de diluição descrito no item “f” acima.
h) condições de aquisição de ações
Não aplicável, uma vez que, até a data deste Formulário de Referência, não houve a aprovação de programas
de opções de compra de ações pelo Conselho de Administração no âmbito do Plano, de forma que ainda não
foram estabelecidas as condições de aquisição de ações.
i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não aplicável, uma vez que, até a data deste Formulário de Referência, não houve a aprovação de programas
de opções de compra de ações pelo Conselho de Administração no âmbito do Plano, de forma que ainda não
foram estabelecidos os critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício.
j)

Critérios para fixação do prazo de exercício

Não aplicável, uma vez que, até a data deste Formulário de Referência, não houve a aprovação de programas
de opções de compra de ações pelo Conselho de Administração no âmbito do Plano, de forma que ainda não
foram estabelecidos os critérios para fixação do prazo de exercício.
k) Forma de liquidação
Não aplicável, uma vez que, até a data deste Formulário de Referência, não houve a aprovação de programas
de opções de compra de ações pelo Conselho de Administração no âmbito do Plano, de forma que ainda não
foi estabelecida a forma de liquidação.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

l)

Restrições à transferência de ações

As opções a serem outorgadas nos termos dos respectivos programas de opções de compra de ações não
poderão ser alienadas ou oneradas, de maneira direta ou indireta, pelos Beneficiários, exceto se o Conselho
de Administração deliberar em sentido contrário.
m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
O Plano poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da Companhia ou
dos acionistas reunidos em assembleia geral, conforme o caso. O término da vigência do Plano e do
Programa, no entanto, não afetará a eficácia das opções e dos incentivos ainda em vigor e nos respectivos
regulamentos de cada programa.
Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da Companhia serem alterados em
razão de desdobramentos, bonificações, grupamentos ou conversões, o Conselho de Administração deverá
informar aos Beneficiários do Plano por escrito o ajuste correspondente ao preço de aquisição, número,
espécie e/ou classe das ações objeto de cada Opção e/ou do incentivo em vigor, conforme o caso.

n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável, uma vez que, até a data deste Formulário de Referência, não houve a aprovação de programas
de opções de compra de ações pelo Conselho de Administração no âmbito do Plano, de forma que ainda não
foram estabelecidos os efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência não houve a criação de
programas de outorga de opções de compra de ações, tampouco a outorga de opções pela
Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de julho de 2021 (“Plano”). A Companhia informa,
contudo, que tem a intenção de estruturar programas e realizar a outorga de opções durante o
exercício social corrente, em termos que serão oportunamente aprovados e divulgados na forma do
Plano. Para mais informações à respeito do Plano, veja o item 13.4 deste Formulário de Referência.
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13.6 - Opções em Aberto

Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência não houve a criação de
programas de outorga de opções de compra de ações, tampouco a outorga de opções pela
Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de julho de 2021 (“Plano”). A Companhia informa,
contudo, que tem a intenção de estruturar programas e realizar a outorga de opções durante o
exercício social corrente, em termos que serão oportunamente aprovados e divulgados na forma do
Plano. Para mais informações à respeito do Plano, veja o item 13.4 deste Formulário de Referência.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência não houve a criação de
programas de outorga de opções de compra de ações, tampouco a outorga de opções pela
Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de julho de 2021 (“Plano”). A Companhia informa,
contudo, que tem a intenção de estruturar programas e realizar a outorga de opções durante o
exercício social corrente, em termos que serão oportunamente aprovados e divulgados na forma do
Plano. Para mais informações à respeito do Plano, veja o item 13.4 deste Formulário de Referência.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência não houve a criação de
programas de outorga de opções de compra de ações, tampouco a outorga de opções pela
Companhia no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de julho de 2021 (“Plano”). A Companhia informa,
contudo, que tem a intenção de estruturar programas e realizar a outorga de opções durante o
exercício social corrente, em termos que serão oportunamente aprovados e divulgados na forma do
Plano. Para mais informações à respeito do Plano, veja o item 13.4 deste Formulário de Referência.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

Em 31/12/2020:
Ações
Ordinárias
459.386
0
0

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Total
459.386
0
0

Nos termos do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº 01/2021, para evitar duplicidade, os valores mobiliários detidos por
membros do Conselho de Administração que também são membros da Diretoria e/ou do Conselho Fiscal foram
divulgados somente no quadro de valores mobiliários detidos pelos membros do 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
Não aplicável, dado que a Companhia não oferece planos de previdência aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários da Companhia.
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0,00
0,00
0,00
0,00

2,33

302.050,00

21.355,00

427.191,43

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

0,00

0,00

0,00

0,00

2,92

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho de Administração

PÁGINA: 248 de 309

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Os membros da Diretoria Executiva da Companhia renunciaram, de forma voluntária, o recebimento de qualquer remuneração durante o exercício social findo em 2018, razão pela qual os
valores da maior e menor remuneração, bem como o valor médio da remuneração encontram-se zerados.

31/12/2018

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Os membros da Diretoria Executiva da Companhia renunciaram, de forma voluntária, o recebimento de qualquer remuneração durante o exercício social findo em 2019, razão pela qual os
valores da maior e menor remuneração, bem como o valor médio da remuneração encontram-se zerados.

Diretoria Estatutária

31/12/2020

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Conselho Fiscal

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
Para informar a maior remuneração, consideramos todas as remunerações reconhecidas no resultado do exercício social, sendo que o membro detentor da maior remuneração individual
exerceu suas funções durante 12 meses do exercício social. A maior remuneração acima destacada inclui todos os elementos que compõem a remuneração do executivo. Os membros da
Diretoria Executiva da Companhia renunciaram a sua remuneração de forma voluntária em alguns meses do ano.
Para fins de cálculo do valor da menor remuneração anual individual de cada órgão foi feita a exclusão de todos os membros do respectivo órgão que tenham exercido o cargo por menos de
12 meses.

31/12/2018

Conselho de Administração

31/12/2020

Observação

2,00

31/12/2019

2,75

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

Versão : 1
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A Companhia não possuía Conselho de Administração.

A Companhia não possuía Conselho Fiscal.

A Companhia não possuía Conselho Fiscal.

A Companhia não possuía Conselho Fiscal.

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018
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A Companhia não possuía Conselho de Administração.

31/12/2019

Conselho Fiscal

O número total de membros corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente.
O número de membros remunerados corresponde à média anual do número de membros do referido órgão da administração apurado mensalmente, aos quais foram atribuídas remunerações
reconhecidas no resultado do exercício.
O Conselho de Administração da Companhia não era remunerado durante o exercício social findo em 2020, razão pela qual os valores da maior e menor remuneração, bem como o valor
médio da remuneração encontram-se zerados.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
Na data deste Formulário de Referência, não há 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. Para detalhes relativos a apólices de seguros envolvendo o pagamento ou reembolso
de despesas suportadas pelos administradores da Companhia, ver o item 12.11 deste Formulário de Referência.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

Exercíciode2020

Conselhode
Administração
0

ConselhoFiscal

Diretoria

0

996.780,00

Remuneraçãototaldosmembrosquesejampartes
relacionadasaoscontroladores(R$)

0

0

819.850,00

Percentualdaremuneraçãodaspartesrelacionadas
emrelaçãoaototalpago

0

0

82,25%

Conselhode
Administração
0

ConselhoFiscal

DiretoriaExecutiva

0

0

Remuneraçãototaldosmembrosquesejampartes
relacionadasaoscontroladores(R$)

0

0

0

Percentualdaremuneraçãodaspartesrelacionadas
emrelaçãoaototalpago

0

0

0

Conselhode
Administração
0

ConselhoFiscal

DiretoriaExecutiva

0

0

Remuneraçãototaldosmembrosquesejampartes
relacionadasaoscontroladores(R$)

0

0

0

Percentualdaremuneraçãodaspartesrelacionadas
emrelaçãoaototalpago

0

0

0

Remuneraçãototaldoórgão(R$)



Exercíciode2019
Remuneraçãototaldoórgão(R$)


Exercíciode2018
Remuneraçãototaldoórgão(R$)
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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
Não aplicável, uma vez que, nos últimos três exercícios sociais, os membros da Diretoria e do Conselho de
Administração (haja vista que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado) não perceberam qualquer
remuneração que não aquela decorrente do exercício de seus respectivos cargos.
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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

Não há valores reconhecidos nos resultados dos controladores, diretos ou indiretos da Companhia, como
remuneração de membros de seu Conselho de Administração ou da Diretoria Estatutária nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, considerando, ainda, que não existem
sociedades sob controle comum e/ou controladas da Companhia.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

a.
número de empregados da Companhia em 31 de dezembro dos respectivos exercícios sociais (total,
por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
A tabela abaixo demonstra o número de empregados nas datas indicadas, divididos por localização geográfica.
Empregados por Localização Geográfica
31/03/2021
31/12/2020
31/12/2019
397
217
95
166
60
25
36
3
2
206
305
129
1
18
3
806
603
254

Sudeste
Sul
Nordeste
Centro Oeste
Norte
Total

31/12/2018
68
18
2
95
2
185

A tabela abaixo demonstra o número de empregados nas datas indicadas, divididos por atividade.
Empregados por Atividade
31/03/2021
31/12/2020
129
97
677
506
806
603

Administrativo
Operacional
Total

31/12/2019
41
213
254

31/12/2018
30
155
185

b.
número de terceirizados da Companhia em 31 de dezembro dos respectivos exercícios sociais (total,
por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
Não aplicável, uma vez que a Companhia não mantém colaboradores terceirizados.
c.

índice de rotatividade:

Índice de Rotatividade

Período de três meses
encerrado em 31 de
março de 2021
10,34

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2020
7,41

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2019
9,28

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2018
7,89
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

Nosúltimostrêsexercíciossociaisenoexercíciosocialcorrente,observouͲseumincrementosignitificativo
nonúmerodecolaboradoresdaCompanhia,alinhadocomocrescimentodesta.Nessesentido,aCompanhia
entendequenãosetratamdealteraçõesrelevantestendoemvistaocontextoobservado.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

a.

política de salários e remuneração variável

A Companhia adota uma prática salarial que acredita estar alinhada à sua estrutura organizacional, bem como
coerente com as práticas adotadas pelos demais integrantes do setor de locação de máquinas.
Aumentos salariais podem ser concedidos em bases anuais, assim como gratificações por méritos espontâneos que
visam demonstrar o reconhecimento do desempenho de seus colaboradores. Nesse sentido, a Companhia
estabelece metas semestrais aos seus empregados e colaboradores, para recebimento de bônus salariais, caso
atingidas.
Além disso, a Companhia possui um programa de Participação nos Lucros e Resultados, com premissas definidas
que contemplam seus empregados.
b.

política de benefícios

A Companhia concede aos seus funcionários os benefícios previstos nas convenções coletivas de trabalho,
celebrados com os sindicatos da categoria.
A Companhia também oferece aos seus funcionários os seguintes benefícios:
x Vale Alimentação: benefício concedido para para subsidiar depesas do colaborador com itens de
necessidade alimentar básicas;
x Vale Mobilidade: benefício concedido para subsidiar despesas de locomoção do colaborador entre
empresa e a sua residência.
x Assistência Médica: o benefício de Assistência Médica destina-se ao custeio de despesas relacionadas
aos planos de saúde, sendo que a participação da Companhia é de 100% (cem por cento) para o titular
e para dependente custeada pelo colaborador;
x Seguro de Vida: o benefício do Seguro de Vida destina-se a cobertura de morte ou acindente do
funcionário, com cobertura de até 12x (doze vezes) a remuneração do respectivo funcionário; e
x Estacionamento: destinado a colaboradores alocados no escritório da Companhia, no valor de R$230,00
por mês.
c.
características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii) preços de
exercício; (iv) prazos de exercício; e (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, os seus empregados, eventualmente, mediante deliberação do
Conselho de Administração, podem vir a receber opções de compra de ações de emissão da Companhia.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

As relações entre a Companhia e os sindicatos da categoria se dão através de parceria, respeito e transparência,
visando alinhar as diretrizes e cláusulas que envolvam seus colaboradores. Todos os colaboradores da Companhia,
em sua abrangência nacional, contam com o respaldo de convenções coletivas de trabalho que garantem direitos
além daqueles concedidos pela legislação trabalhista.
Não houve paralisações e greves dos empregados da Companhia nos 3 (três) últimos exercícios sociais.
São sindicatos representativos da categoria:
x

Sindicato dos Empregados e Trabalhadores das Indústrias de Fertilizantes Adubos Corretivos e Defensivos
Agrícolas – SINDIFÉRTIL;

x

Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores Equipamentos e Bens Móveis -PR

x

Federação dos Trabalhadores em Empresas enquadradas no Terceiro Grupo Comércio e Empregados em
Empresas Prestadoras de Serviços do Estado do Paraná;

x

SIND TRAB EMP SERV CONT ASS PER INF PESQ EMP PREST SERV;

x

Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos e Máquinas de Terraplenagem do Estado de São
Paulo;

x

Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo;

x

Sindicato dos Armazéns Gerais e das Empresas de Movimentação de Mercadorias no Estado de São Paulo;

x

SINDICATO ARR. TRAB. MOV. MER.GER.COM. ARMAZ. DE BEBEDOURO;

x

SINDILEQ-MG - Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, Máquinas, Ferramentas e Serviços
afins do Estado de Minas Gerais;

x

SINDILEQ- Sindicato dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas do Estado de Goiás;

x

Sindicato Empregados de Agentes Autônomos de Comércio do Estado de Goiás;

x

Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso;

x

Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado de Mato Grosso;

x

Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul -SINDUSCON-MS;

x

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de
Terraplanagem em geral dos Estados de MT e MS.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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57.945.840

28.972.800

57.945.840

Brasileira-SP

Brasileira-DF

Brasileira-SP

Qtde. de ações (Unidades)

109.964.880

Não

900.778.498-68

28.973.040

José Augusto Carvalho Aragão

Não

35.812.870/0001-40

Brasileira-SP

Brasileira-SP

10,144%

38,501%

10,144%

20,288%

20,288%

Ações ordinárias %

Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Não

092.569.068-64

Lúcia Rosa Pereira Aragão

Não

380.609.438-12

José Augusto Pereira Aragão

Não

383.560.678-63

Fernando Pereira Aragão

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

02/07/2021

02/07/2021

02/07/2021

02/07/2021

02/07/2021

28.973.040

109.964.880

28.972.800

57.945.840

57.945.840

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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603

1.806.745

TOTAL

285.609.145

0

100,000%

0,000%

0,635%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

285.609.145

0

1.806.745

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Versão : 1

PÁGINA: 261 de 309

100,000%

0,000%

0,635%

Total ações %

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

604

Ações ordinárias %

TOTAL

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

1

1

0

Participa de acordo de acionistas

100,000

100,000

0,000

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1

1

0

35.812.870/0001-40

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

02/07/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

4

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

0

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

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)

109.964.880

38,501%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

109.964.880

38,501%
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Abaixo o organograma societário da Companhia na data deste Formulário de Referência:

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

AcordodeAcionistas
Partes

José Augusto Carvalho Aragão; Lúcia Rosa Pereira Aragão; Fernando Pereira Aragão; José
Augusto Pereira Aragão (em conjunto denominados “Acionistas Originais”); Speed Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia (denominado “Investidor”); e, como
intervenienteanuente,aArmacLocação,LogísticaeServiçosS.A.

Datadecelebração

08dejunhode2020

Prazodevigência

08dejunhode2040,ouatéadataemqueoInvestidor,oucessionárioautorizado,deixarde
deter ações de emissão da Companhia. Em 10 de maio de 2020, os acionistas signatários do
acordodeacionistasfirmaramtermodecompromisso,pormeiodoqualsecomprometerama
rescindiroAcordodeAcionistadasCompanhia,medianteaconcessãoderegistrodecompanhia
aberta,categoria“A”juntoàCVM.
Acláusula4.5.1.doAcordodeAcionistasdaCompanhiadeterminaqueoInvestidorterádireito
devetocomrelaçãoasseguintesmatérias:(i)alteraçõesaoEstautoSocialdaCompanhiaque
impliquem (a) alteração do objeto social da Companhia ou de qualquer Controlada da
Companhia, exceto pela inclusão de atividades correlatas e/ou complementares que não
alteremdeformarelevanteoobjetosocialdaCompanhia;(b)modificaçãonasregrasaplicáveis
à composição, competência e regras de funcionamento do Conselho de Administração da
CompanhiaoudequalquerControladadaCompanhia;(c)modificaçãodashipótesesemqueo
capital social poderá ser aumentado por deliberação do Conselho de Administração sem a
necessidade de alterção do Estatuto Social; (d) modificação das normas de convocação,
competênciaerealizaçãodasassembleiasgeraisdaCompanhiaoudeControladadaCompanhia;
e (e) alteração na política de distribuição de resultados da Companhia ou de Controlada da
Companhia;(ii)aumentooureduçãodocapitalsocia,comousemaemissãodenovasações,
bemcomoaprovaçãodaavaliçãodebenscomquequalquerAcionistaconcorrerparaformação
docapitalsocialdaCompanhiaouqualquerControaldadaCompanhia;(iii)emissãodeações,
bônusdesubscriçãoouquaisquervaloresmobiliáriosconversíveisemações,acriçãodenovas
classesouespéciesdeaçõesealteraçõesnascaracterísticas,direitos,preferências,vantagense
condições de resgate ou amortização das ações existentes; (iv) o resgate, recompra ou
amortizaçãodeaçõespelaCompanhia,ostermosecondiçõesdarespectivaoperação,incluindo,
massemlimitação,orespectivovaloraserpago,observadososparâmentrosdefinidosemLei
Aplicável;(v)transformaçãodaCompanhiaoudequalquerControladadaCompanhiaemoutro
tiposocietário;(vi)qualqueroperaçãodefusão,cisãoouincorporação,inclusivedeações,ou
outraoperaçãocomefeitossimilares,incluindo,semlimitação,qualquerformadereorganização
societáriaenvolvendoaCompanhiae/ouqualquerControladadaCompanhia(incluindoͲsedrop
down) ou a absorção do acervo resultante de qualquer sociedade pela Companhia e/ou por
qualquerControladadaCompanhia;(vii)participaçãoemgruposdesociedades,adissolução,
liquidaçãoeextinçãodaCompanhiaoudequalquerControladadaCompanhia,aeleiçãodos
liquidantes,ojulgamentodesuascontaseacessaçãodoestadodeliquidaçãodaCompanhiaou
de qualquer Controlada da Companhia; (viii) autorização aos administradores para confessar
falência ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia ou de qualquer
Controlada da Companhia; (ix) fixação do limite de remuneração anual global dos
administradores da Companhia e de qualquer Controlada da Companhia e adoção,
estabelecimento,alteraçãooumodificaçãodequalquerplanodeopçõesdecomprasdeações
deemissãodaCompanhiaoudequalquerControladadaCompanhia,queimportememdiluição
daparticipaçãodosAcionistas;(x)aprovaçãodepropostadeadministraçãoparadistribuiçãode
dividendosanuaisemvalorsuperiora25%(vinteecincoporcento)doseuLucroLíquidopara
DistribuiçãodaCompanhia;e(xi)aprovaçãodeprocessodeaberturadecapitaldaCompanhia.
Nos termos da Cláusula 6.5 do Acordo de Acionistas, caso instalado o Conselho Fiscal da
Companhia,esseserácompostopor03(três)membros,sendoqueoInvestidortemodireitode
indicar1(um)membro,eosdemaisserãoindicadospelosAcionistasOriginais.

Descrição das cláusulas
relativas ao exercício do
direitodevotoedopoderde
controle

Descrição das cláusulas
relativas à indicação de
administradores, membros
decomitêsestatutáriosoude
pessoas que assumam ACláusula6.7doAcordodeAcionistasdeterminaque,emcasodecriaçãodecomitês,estes
deverãosercompostospor03(três)membros,sendoqueoInvestidortemdireitodeindicar01
posiçõesgerenciais
(um)membro,eosAcionistasOriginaisterãodireitodeindicarosdemais.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

O Conselho de Administração da Companhia deverá ser composto por 05 (cinco) membros,
sendoqueoInvestidorteráodireitodeeleger02(dois)membros,eosAcionistasOriginaisterão
odireitodeelegeros03(três)membrosrestantes.OPresidentedoConselhoseráeleitodentre
osmembroseleitospelosAcionistasOriginais.
A diretoria da Companhia deverá ser composta por até 05 (cinco) membros, sendo 01 (um)
Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Operacional e 1 (um) Diretor Financeiro, e os demais sem
designaçãoespecífica.

O Comitê de Investimento em Maquinário da Companhia será composto, por, no mínimo 03
(três)membrose,nomáximo,04(quatro)membros,sendo02(dois)MembrosdoComitêde
Investimento em Maquinário “A”, e 02 (dois) Membros do Comitê de Investimento em
Maquinário “B”. Os membros do Comitê serão eleitos pelo Conselho de Administração,
observadas as indicações dos Acionistas Originais para a eleição dos Membros do Comitê de
InvestimentoemMaquinário“A”,easindicaçõesdoInvestidorparaaeleiçãodosMembrosdo
ComitêdeInvestimentoemMaquinário“B”.


Descrição das cláusulas Sãoconsideradastransferênciaspermitidas:(i)asTransferênciasdecotasdoInvestidore/oude
relativas à transferência de seuscotistas,desdequeoInvestidorcontinuesendogeridodiscricionariamentepeloseugestor
ações e à preferência para (GáveaInvestimentosLtda.,doravantedenominado“Gestor”);(ii)asTransferênciasdeAções
VinculadaspeloInvestidorparaassuasAfiliadasgeridasdiscricionariamentepeloGestor;(iii)a
adquiriͲlas
TransferênciapeloInvestidordosseusdireitoseobrigaçõesdecorrentesdaOpçãodeSubscrição
e/ou da Opção de Exigência de Subscrição, conforme o caso, ou o Bônus de Subscrição do
InvestidorparaumoumaisCoͲInvestidores,conformeprevistoenamedidapermitidanoAcordo
de Investimento; (v) as Transferências entre os Acionistas Originais ou entre os Acionistas
Originais e seus respectivos sucessores legais ou Transferências dos Acionistas Orginais para
quaisquer Pessoas detidas exclusivamente por quaisquer dos Acionistas Originais; e (vi) as
TransferênciasefetuadasemdecorrênciadeumaofertapúblicadeaçõesdaCompanhia.
A Cláusula 7.3 do Acordo de Acionistas da Companhia determina que, exceto em relação às
Transferências Permitidas, os Acionistas Originais comprometemͲse a não efetuar qualquer
transferênciaatéo5°(quinto)aniversáriodoAcordodeAcionistas,excetoseemrazãodeDireito
deVendaForçada(“LockUp”).AprevisãodeLockUpaplicaͲseaoInvestidor,comrelaçãoàs
TransferênciasPermitidas,atéo3°aniversáriodoAcordodeAcionistas.
SãoTransferênciasProibidas,aplicáveisaoInvestidor,qualquertransferênciaaterceirose/ou
afiliadasque(i)sejamCompetidoresdaCompanhia,ressalvadonocasodeexercíciodoDireito
deVendaForçada–Investidor;e/ou(ii)nãotenhamfirmadoumadeclaração,embenefícioda
companhia e de todos os seus acionistas, de que possuem reputação ilibada ou que tenham
firmadoareferidadeclaraçãoquetenhasidorefutadapelosAcionistasOriginais.
O Acordo de Acionistas prevê a existência de Direito de Primeira Oferta, em caso de uma
transferência,peloInvestidor,quenãosejaumatransferênciapermitida.Alémdisso,tambémé
previstoaexistênciadeDireitodeVendaConjunta(TagAlong).
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

Descriçãodascláusulasque
restrinjamouvinculemo
direitodevotodosmembros
deconselhode
administraçãooudeoutros
órgãosdefiscalizaçãoe
controle

OsmembrosdoConselhodeAdministração,indicadospeloInvestidorterãodireitodevetocom
relação às seguintes matérias: (i) aprovação do Plano de Negócios e Orçamento Anual, bem
comoquaisquermodificaçõesrelevantes;(ii)aquisição,cessão,transferênciaoualienaçãode,
bem como a constituição de qualquer Ônus sobre, (a) quaisquer ativos da Companhia ou de
qualquerumadasControladas,excetopelaconstituiçãodeÔnussobreseusequipamentose
máquinários(b)qualquerparticipaçãosocietária(incluindoacriaçãoouconstituiçãodequalquer
jointventure(associação),sociedade,parceriarelevanteounegóciosimilar,ouefetivaçãodeum
Investimentodecapitalemoutronegócio),quenãoestejamprevistasnoPlanodeNegóciosem
vigor;(iii)celebraçãodequaisquercontratos,suaalteraçãoourescisão,ou,ainda,arealização
de quaisquer operações pela Companhia e/ou suas Controladas com Partes Relacionadas da
CompanhiaoudesuasControladas;(iv)celebraçãopelaCompanhiae/ousuasControladasde
qualquer contrato de natureza financeira que possa representar qualquer forma de
endividamento,incluindocontratosdeaberturadecrédito,mútuos,empréstimos,extensãode
crédito,financiamentos,arrendamentosmercantisouleasing,compror,vendoredescontode
recebíveis ou créditos, emissão de notas promissórias comerciais (commercial papers),
debenturenãoconversíveisououtrostítulosdedívidadaCompanhiae/ousuasControladas,
bemcomoaoutorgaoucriaçãodasrespectivasgarantias,quandoenvolveroperaçõescujovalor
individualouagregado,emumasériedeoperações,emmontantesuperioraoprevistonoPlano
deNegóciosemvigor,casoaalavancagemconsolidadadaCompanhia,medidapelarazãoDívida
Líquida / EBITDA LTM, esteja superior a 2,0 (dois), exceto por quaisquer contratos de
financiamentodeequipamentosemaquinárioscujadecisão,quandoaplicável,caberáaoComitê
de Investimento em Maquinário; (v) celebração pela Companhia e/ou suas Controladas de
operaçõesenvolvendoderivativos;(vi)contrataçãooudestituiçãodoauditorindependenteque
auditaráasdemonstraçõesfinanceirasdaCompanhiaedasControladas,desdequenãosejauma
das Empresas de Auditoria (conforme definido no Acordo);  (vii) aprovação de quaisquer
investimentosdoCAPEXemvaloresacimadosprevistosnoPlanodeNegóciosenoOrçamento
Annual, caso a alavancagem consolidada da Companhia, medida pela razão Dívida Líquida /
EBITDALTM,estejasuperiora2,0(dois),excetoporquaisquerinvestimentosemequipamentos
e maquinários cuja decisão, quando aplicável, caberá ao Comitê de Investimento em
Maquinário; (viii) concessão, pela Companhia ou por qualquer das Controladas, de qualquer
garantia, real ou fidejussória para garantir obrigações de Terceiros incluindo, sem limitação,
fianças e avais; (ix) emissão ou cancelamento de progamas de opção de compra de ações e
outrosprogramasderemuneraçãobaseadaemações,noâmbitodequalquerplanodeopções
decompradeaçõesdeemissãodaCompanhiae/ousuasControladas,inclusiveemcasosem
que importem na diluição da partcipação dos Acionistas, devidamente aprovados pela
Assembleia Geral, ou instrumentos similares; (x) aprovação e alteração na política de
remuneração variável oferecida aos administradores, empregados e colaboradores da
Companhiae/ousuasControladas,incluindodistribuiçãodelucrose/ouaçõesdaCompanhia,
bonus,programadeincetivoàremuneraçãoouqualqueroutraformadebenefícioqueenvolva
direitosrelacionadosaorecebimentodelucrose/ouaçõesdeEmissãodaCompanhiae/ousuas
Controladas; (xi) exoneração de Terceiros quanto ao cumprimento de obrigações com a
Companhia ou com qualquer das Controladas, e celebração de transações para previnir ou
encerrarlitígioscujovalorexceda,emcadaperíodode12(doze)meses,R$2.000.000,00(dois
milhõesdereais),excetoquandocontempladonoOrçamentoAnnualounoPlanodeNegócios;
(xii)alteraçãodaPolíticadeInvestimentosFinanceiros;(xiii)aprovaçãodacontrataçãodoSeguro
deAdministradores,bemcomoseustermosecondiçõesdarespectivaapólice;e,(xiv)decisão
quanto ao voto da Companhia em qualquer assembleia geral ou reunião de sócios de suas
Controladas, conforme aplicável, desde que referente as matérias aqui elencadas e/ou nas
matériaselencadasnaCláusula4.5.1eaquielencadas.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor


Excetopelosefeitosdecorrentesdacompraevendadeações,indicadosnoitem15.7abaixo,nãohouve
quaisqueralteraçõesrelevantesnasparticipaçõesdosmembrosdogrupodecontroleeadministradoresda
Companhianosúltimostrêsexercíciossociais.
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15.7 - Principais Operações Societárias

Evento

Subscrição e Compra de Ações pelo Speed Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia
Principais condições do Em 08 de Junho de 2020, a Companhia e demais Acionistas
negócio
existentes à época, firmaram com o Speed Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia (“Fundo”) “Contrato de Subscrição
e Compra e Venda de Ações e Outras Avenças”, por meio do qual
os acionistas alienaram, em conjunto, ao Fundo, 15.860 ações.
Além disso, o Fundo comprometeu-se a subscrever 266.101 ações,
e foi facultado a este, ainda, exercer uma opção de subscrição de
novas ações, mediante novo aporte, no prazo de 01 (um) ano,
contado da data de assinatura do referido contrato.

Sociedades envolvidas
Efeitos resultantes da
operação
no
quadro
acionário, especialmente,
sobre a participação do
controlador,
de
acionistas com mais de
5% do capital social e dos
administradores
da
Companhia

A subscrição incial e a opção de subscrição de ações foram
realizadas,
respectivamente,
nas
Assembleias
Gerais
Extraodinárias de 08 de junho de 2020 e 04 de fevereiro de 2021.
Armac Locação, Logística e Serviços S.A. e Speed Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia
Em razão do investimento realizado pelo Fundo, o capital social da
Companhia passou a ser de R$126.609.838,54, e os acionistas
existentes anteriormente ao investimento, notadamente, José
Augusto Carvalho Aragão, Lúcia Rosa Pereira Aragão, Fernado
Pereira Aragão e José Augusto Pereira Aragão, foram diluídos
proporcionalmente à sua participação detida na Companhia.
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15.7 - Principais Operações Societárias

Quadro societário antes e Antes:
depois da operação
Acionistas
José
Augusto
Carvalho Aragão
Lúcia Rosa Pereira
Aragão
Fernado
Pereira
Aragão
José
Augusto
Pereira Aragão
Total

Nº de Ações
115.000

Participação
16,31%

115.000

16,31%

237.469

33,69%

237.469

33,69%

704.938

100%

Depois de fevereiro de 2021:
Acionistas
Nº de Ações
José
Augusto 114.846
Carvalho Aragão
Lúcia Rosa Pereira 114.846
Aragão
Fernado
Pereira 229.693
Aragão
José
Augusto 229.693
Pereira Aragão
Speed Fundo de 458.187
Investimento
em
Participações
Multiestratégia
Total
1.147.265
Mecanismos
utilizados
para
garantir
o
tratamento
equitativo
entre os acionistas

Participação
10,01%
10,01%
20,02%
20,02%
39,94%

100%

Participação de todos acionistas no “Contrato de Subscrição e
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças”, firmado em 08 de
junho de 2020, em que se estabeleceu as condições da subscrição
e aquisição de ações pelo Speed Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, bem como aprovação, em sede de
Assembleia Geral da Companhia, por unanimidade, do ingresso do
novo acionista.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

BÔNUSDESUBSCRIÇÃO

A Companhia havia emitido 04 (quatro) bônus de subscrição a acionistas da Companhia, aprovados em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 04 de fevereiro de 2021, cuja ata foi
devidamenteregistradanaJuntaComercialdoEstadodeSãoPaulo(“JUCESP”)em03demarçode2021,sob
onº127.550/21Ͳ5.Ocálculodaquantidadedeaçõesabrangidaspelosbônusdesubscriçãoeradeterminado
conformefórmulaestabelecidanosrespectivoscertificadosdebônusdesubscrição,anexosaAtadareferida
Assembleia Geral Extraordinária. Na oportunidade da emissão dos bônus de subscrição considerouͲse
desnecessáriopreverexpressamenteasquantidadesmáximasoumínimasdeaçõesabrangidaspelosbônus,
uma vez que os cenários possíveis das quantidades de ações a serem emitidas no âmbito dos bônus de
subscrição,apartirdafórmulaacimamencionada,estavamdentrodeumamargemrazoáveleaceitapela
Companhia.

EmAssembleiaGeralExtraordináriadaCompanhia,realizadaem07demaiode2021,cujaataencontraͲse
registradanaJUCESPsoboprotocolonº231.262/21Ͳ8,foiformalizadoaumentodecapitalpelaCompanhia
decorrentedoexercíciodetodososbônusdesubscriçãoemitidospelaCompanhia,pelosseusrespectivos
titulares. Com isso, nãoexistem, na data deste Formulário de Referência, quaisquer bônus de subscrição
vigentes.ParamaioresinformaçõesvideSeções15e17desteFormuláriodeReferência.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

Celebramos, no curso normal de nossos negócios, operações com partes relacionadas em
condições compatíveis com as de mercado. As deliberações referentes a eventuais transações
entre a nossa Companhia e partes relacionadas são tomadas, conforme o caso, por nossos
Acionistas ou Conselho de Administração, nos termos do nosso Estatuto Social e da Lei das
Sociedades por Ações.
Adotamos as seguintes regras para tratamento com as partes relacionadas:
- É vedada a participação de qualquer dos nossos administradores no processo de tomada de
decisão em qualquer operação em que o mesmo tiver interesse conflitante com o da nossa
Companhia.
- As decisões relativas a transações com demais partes relacionadas são tomadas pelo Conselho
de Administração da Companhia, precedida da análise da Diretoria, no curso normal dos negócios.
Na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10 de maio de 2021, foi aprovada a
Política de Transações com Partes Relacionadas, que por sua vez foi atualizada na Reunião do
Conselho de Administração, realizada em 02 de julho de 2021. O principal objetivo dessa política
consiste em estabelecer diretrizes e consolidar os procedimentos de transações dessa natureza,
de forma que tais transações sejam realizadas tendo em vista os interesses da Companhia e de
seus acionistas, assegurando também a transparência deste processo e a aderência da Companhia
às melhores práticas de governança corporativa.
Nos termos de nossa Política de Transações com Partes Relacionadas o Conselho de
Administração e a Diretoria executiva atuarão de forma que toda transação com partes relacionadas
ou que envolva potencial conflito de interesse deverá ser formalizada contratualmente de acordo
com os seguintes critérios:
(i) observância das Condições de Mercado (conforme abaixo definido) e dos mesmos princípios
e procedimentos que norteiam negociações feitas pela Companhia com partes
independentes; e
(ii) o contrato que formalizará a transação com partes relacionadas ou a transação com
potencial conflito de interesse deverá descrever, além dos termos da transação, os eventuais
impactos e riscos ocasionados (ou que poderão ser ocasionados) para a Companhia e para
a parte relacionada, caso aplicável.
Para os fins da Política de Transações com Partes Relacionadas "Condições de Mercado" significa
as condições para as quais foram observadas, durante a negociação, os princípios da: (a)
competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado); (b)
conformidade (aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais
praticados pela Companhia, bem como aos controles adequados de segurança das informações);
(c) transparência (reporte adequado das condições acordadas com a devida aplicação, bem como
reflexos destas nas demonstrações financeiras da Companhia); (d) equidade (estabelecimento de
mecanismos que impeçam discriminação ou privilégios e de práticas que assegurem a não
utilização de informações privilegiadas ou oportunidades de negócio em benefício individual ou de
terceiros); e (e) comutatividade (relação de troca deve ser equitativa para as partes, refletindo o
valor de cada uma delas e repartindo entre elas os potenciais ganhos obtidos com a operação). Na
negociação entre Partes Relacionadas devem ser observados os mesmos princípios e
procedimentos que norteiam negociações feitas pela Companhia com partes independentes.
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A operação se refere a locação de terreno para instalação de oficina da Companhia, observada necessidade de espaço e capacidade de
armazenamento de grandes máquinas. O Valor do saldo existente refere-se ao valor presente das prestações mensais, conforme previsto no IFRS
16.
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

N/A
A operação refere-se à contraprestação paga pela Companhia aos seus acionistas controladores, em razão da prestação de garantias (aval) por
estes, em contratos financeiros (empréstimos e financiamentos) firmados pela Companhia, nos quais a outorga de garantias era requisito para a
liberação dos recursos financeiros. Considerando que a remuneração possui valor variável, visto que é viculada ao valor atualizado de cada
obrigação garantida, que possuem, inclusive, prazos de encerramento diversos, informamos como montante envolvido os valores totais
correspondentes ao período encerrado em 31 de ma

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação
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N/A

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Os acionistas controladores que forem garantidores de obrigações da Companhia, tenham sido estas prestadas mediante garantia real e/ou
fidejussória, são remunerados a 1% (um por cento) ao ano do valor atualizado da obrigação garantida e será devida pro rata temporis, até a
liberação da garantia, sendo que o pagamento aos acionistas será realizado anualmente pela Companhia no 5º dia útil do mês de maio.

Indeterminado

Objeto contrato

R$608.000,00

Controladora

R$608.000,00

Relação com o emissor

608.000,00

08/06/2020

Fernando P. Aragão, José Augusto P. Aragão,
José Augusto Carvalho Aragão e Lúcia Rosa P.
Aragão

Especificar

A Locatária poderá devolver o Imóvel à Locadora antes do termo final de vigência do Contrato, desde que comunique à Locadora a sua intenção de
deixar o Imóvel, por escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e efetue, no ato da devolução das chaves, o pagamento de multa de
montante igual a 3 (três) vezes o valor do aluguel mensal vigente no dia da desocupação, multa essa a ser paga proporcionalmente, nos termos do
artigo 413 do Código Civil.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

60 meses

Garantia e seguros

R$720.000,00

Locação de terreno no município de Vargem Grande Paulista, para instalação e funcionamento de oficina mecânica e pátio de manobra e aguarda
de caminhões e máquinas, no valor mensal de R$12.000,00 corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses, ou em período menor,
caso a legislação assim o permita, pela variação do Índice Geral de Preço de Mercado (IGP-M).

R$624.000,00

Objeto contrato

720.000,00

Controladora

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

01/04/2020

Montante (Reais)

Lúcia Rosa Pereira Aragão

Saldo existente

Versão : 1

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Devedor

Posição contratual do emissor

Devedor

Posição contratual do emissor
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A operação se refere a locação de terreno para instalação de oficina da Companhia, observada necessidade de espaço e capacidade de
armazenamento de grandes máquinas. O Valor do saldo existente refere-se ao valor presente das prestações mensais, conforme previsto no IFRS
16.

Natureza e razão para a operação

Especificar

É estipulada multa equivalente a 03 (três) meses de aluguel, proporcional ao tempo decorrido de contrato, em caso de entrega do imóvel
anteriormente ao prazo contratual estipulado.

Rescisão ou extinção

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Locação de de área de 50.000m2, localizada no município de Vargem Grande Paulista, para ocupação de estabelecimento comercial, pelo valor
mensal de R$140.000,00, reajustado anualmente, de acordo com o IGP-M / FGV (Índice Geral de Preço de Mercado da Fundação Getúlio Vargas),
ou de acordo com as normas legais que vigorarem na época. É concedido a Locatária uma opção de locação de 70.000m2, que constituem o
restante do imóvel, pelo preço de R$2,75/m2, reajustado pelo IGP-M, da mesma forma que o aluguel principal.

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

10 anos, existindo
opção para renovação
por mais 10 anos.

Duração

Controladora

R$16.800.000,00

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$16.660.000,00

Saldo existente

Versão : 1

01/11/2020

16.800.000,00

Montante envolvido
(Reais)
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José Augusto Carvalho Aragão e Lúcia Rosa
Pereira Aragão

Especificar

Data
transação

Parte relacionada
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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

Todas as operações são realizadas em condições normais de mercado, sendo praticadas nas mesmas
condições àquelas praticadas com terceiros Os procedimentos adotados pela Companhia para identificar
conflitos de interesse são aqueles previstos na Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, a Companhia
adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela legislação, incluindo
aquelas previstas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, conselheiros e diretores são proibidos 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 através 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.
Ainda, as acionistas da Companhia também observam os dispositivos legais relacionados a abuso de controle
e conflito de interesses, como o artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações, buscando, assim, manter o
padrão de governança corporativa da Companhia.
A Companhia, quando da realização de quaisquer operações de locação imobiliária com partes relacionadas,
observa as condições gerais praticadas pelo mercado à época da celebração da respectiva operação, tais
como preços, prazos e taxas usuais de mercado e considera, ainda, condições de negociações da mesma
natureza realizadas anteriormente pela Companhia com terceiros.
Ademais, em conformidade com a Lei de Sociedade por Ações, qualquer acionista ou membro do Conselho
de Administração da Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia ou reunião de conselho, ou
de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia.
A Companhia busca sempre observar as condições praticadas no mercado ao contratar qualquer serviço,
celebrar acordos ou estabelecer relações comerciais. Dessa forma, a Companhia realiza todas as suas
transações com partes relacionadas em caráter estritamente comutativo com as condições pactuadas e com
pagamento compensatório adequado.
Em relação às transações com partes relacionadas existentes em 30 de dezembro de 2020 e 31 de março de
2021, as medidas tomadas pela Companhia para assegurar a comutabilidade e a compensação adequada
foram:
(i)
Contrato de locação da oficina principal de Vargem Grande: a Diretoria apresentou ao Conselho de
Adminsitração opções para a construção da oficina principal da Companhia. Neste sentido, foram
apresentadas diversas opções, incluíndo o contrato em vigor. O contrato em vigor oferecia uma solução
superior em termos técnicos (localização, espaço para futuras expansões, entre outras) e um preço por metro
quadrado inferior em 40% a 70% às outras opções. A proposta da Diretoria foi aprovada por unanimidade,
com os membros indicados pelos Acionistas Controladores abstendo-se da votação.
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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

(ii)
Prestação de garantias pelos Acionistas Controladores: A remuneração devida no âmbito dessas
transações foi definida no Contrato de Investimento celebrado entre o Speed Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia e os Acionistas Controladores em junho de 2020, momento no qual o Speed
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia se tornou acionista da Companhia. O objetivo
dessas transações é remunerar os Acionistas Controladores por um risco assumido de forma assimetrica em
favor da Companhia, garantindo as dívidas em que o uso do aval foi necessário (em sua maioria, dívidas
emitidas antes de junho de 2020). A precificação foi objeto de negociação entre os Acionistas Controladores
e o Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia com base em experiências passadas com
outros investimentos da gestora do Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O
objetivo era refletir o custo de uma carta fiança ou seguro bancário de prestado por um terceiro, naquele
momento.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Informações adicionais ao item 16.2
A transação com parte relacionada relativa à remuneração pela prestação de garantias, celebrada entre a
Companhia e os Acionistas Controladores, foi extinta em 30 de junho de 2021. O saldo remanescente das
garantias prestadas até essa data foi liquidado nos termos do contrato em vigor.
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07/05/2021

Tipo de capital

02/07/2021

Tipo de capital

02/07/2021

Tipo de capital

02/07/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

127.514.894,91

2.000.000.000,00

Capital Autorizado

127.514.894,91

Capital Integralizado

127.514.894,91

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

N.A.

N.A.

Prazo de integralização
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0

285.609.145

285.609.145

285.609.145

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Versão : 1

PÁGINA: 278 de 309

0

285.609.145

285.609.145

285.609.145

Quantidade total de ações
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Subscrição
particular
266.101

Subscrição
particular
176.226

Subscrição
particular
35.245

0

Subscrição
particular

1.806.745

Moeda nacional ou capitalização de créditos dos subscritores contra a Companhia.

903.372,50

Forma de integralização

02/07/2020

Valor Patrimonial

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

02/07/2021

0

Aporte de capital em moeda corrente nacional

35,25

Forma de integralização

07/05/2021

Calculado conforme condições descritas nos Bônus de Subscrição Série C emitido pela Companhia em 04/02/2021.

Assembleia Geral
Extraordinária

0

0

0

Preferênciais
(Unidades)

Critério para determinação do
preço de emissão

07/05/2021

Aporte de capital em moeda corrente nacional

50.404.900,54

Forma de integralização

04/02/2021

Calculado de acordo com o disposto no Art. 170, §1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

04/02/2021

Aporte de capital em moeda corrente nacional

75.500.000,00

Forma de integralização

08/06/2020

474.938

Ordinárias
(Unidades)

Calculado de acordo com o disposto no Art. 170, §1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral
Extraordinária

Subscrição
particular

Tipo de
aumento

Critério para determinação do
preço de emissão

08/06/2020

Aporte de capital em moeda corrente nacional

Forma de integralização

474.938,00

Valor Patrimonial

17/03/2020

Valor total emissão
(Reais)

Critério para determinação do
preço de emissão

5ª ACS e
Instrumento de
Transformação em
17/03/2020
S.A. da Armac
Locação, Logística e
Serviços Ltda.

Data emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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1.806.745

0

176.226

266.101

474.938

0,71350873

3,07208883

66,14387711

10.710,16144720

206,49478261

0,50

1,00

286,02

75.500.000,00

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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02/07/2021

Desdobramento

Data
aprovação

1.182.510

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
1.182.510

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

283.802.400

0

Quantidade ações
preferenciais
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283.802.400

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como no exercício social corrente, não
foram aprovadas reduções de capital pela Companhia.

623

PÁGINA: 281 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

17.5 - Outras Informações Relevantes

BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia havia emitido 04 (quatro) bônus de
subscrição a acionistas da Companhia, aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 04 de fevereiro de 2021, cuja ata foi devidamente registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 03 de março de 2021, sob o protocolo
nº 0.180.004/21-9. O cálculo da quantidade de ações abrangidas pelos bônus de subscrição
é determinado conforme fórmula estabelecida nos respectivos certificados de bônus de subscrição,
anexos a Ata da referida Assembleia Geral Extraordinária, sem que existam quantidades máximas
ou mínimas de ações. Em Assembleia Geral Extraordinárias realizada em 07 de maio de 2021, foi
formalizado aumento de capital pela Companhia decorrente do exercício dos direitos dos titulares
dos Bônus de Subscrição. Para maiores informações vide Seções 15 e 17 deste Formulário
de Referência.

624

PÁGINA: 282 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento do dividendo mínimo obrigatório de 25% do
lucro líquido do exercício, diminuídos ou acrescidos as seguintes importâncias: (i) constituição de
reserva legal; (ii) formação e/ou reversão de reserva para contingências, (iii) reversão da reserva de
lucros a realizar formada em exercícios anteriores. Tal distribuição não é obrigatória no exercício em
que ela for incompatível com a situação financeira da Companhia. No exercício em que o dividendo
obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá,
por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a
realizar. Por deliberação Conselho de Administração, a Companhia poderá pagar ou creditar aos
acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo
obrigatório previsto no Estatuto Social.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em
assembleia geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações,
com base no valor patrimonial. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada
poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia; (ii)
redução do dividendo mínimo obrigatório da Companhia; (iii) mudança do objeto social da
Companhia; (iv) fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade; e (v) participação da
Companhia em um grupo de sociedades.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

Cabe a Assembleia Geral da Companhia deliberar sobre as condições de resgate de ações.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há previsão no Estatuto Social sobre condições para alteração dos direitos assegurados por
tais valores mobiliários. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social nem
a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais; (ii)
participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar, na forma prevista nesta
Lei, a gestão dos negócios sociais; (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias
conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o
disposto nos artigos 171 e 172 da Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da sociedade nos
casos previstos na referida lei.

Outras características
relevantes

A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o adquirente
do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao acionista alienante. Em caso de alienação indireta de controle,
o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da
OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.

625

PÁGINA: 283 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, e respeitando-se as condições por ele impostas, qualquer pessoa
física ou jurídica, fundo de investimento ou investidor de outra natureza que adquira ou torne-se titular de
participação, direta ou indireta, igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social deverá, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade, direta ou indireta, de
participação igual ou superior a 15% (quinze por cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou
solicitar o registro de, conforme o caso, uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da
Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, o Regulamento do Novo Mercado,
outros regulamentos da B3 e os termos deste artigo.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral poderá
suspender o exercício dos direitos, inclusive do direito de voto, do acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação
imposta pela Lei das Sociedades por Ações, por sua regulamentação ou por este Estatuto Social.
Além disso, conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, a critério da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso, poderá ser excluído o direito de preferência
ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações
ordinárias ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou
(ii) permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e, no caso do Conselho de
Administração, dentro do limite do capital autorizado.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 não existiam
valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

1ª Emissão de Debêntures (ICVM 476)

Data de emissão

28/04/2021

Data de vencimento

28/04/2026

Quantidade
(Unidades)

300.000

Valor total
(Reais)

300.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

300.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de
valores mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição
ou aquisição pelo investidor profissional, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM 476,
exceto pelo lote de Debêntures objeto da Garantia Firme indicado no momento da
subscrição, se houver, observados, na negociação subsequente, os limites e condições
previstos nos artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476, observado, ainda, o cumprimento,
pela Emissora, das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476. Nos
termos do artigo 15 da Instrução CVM 476, as Debêntures somente poderão ser
negociadas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 9º-B da
Instrução CVM 539, exceto se a Emissora obtiver o registro de que trata o artigo 21 da
Lei do Mercado de Capitais.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência

Outras características
relevantes

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não existiam
outros valores mobiliários de emissão da Companhia emitidos no Brasil, além das ações de sua emissão.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

As debêntures de emissão da Companhia foram admitidas à negociação no mercado primário por meio do MDA –
Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão –
Segmento CETIP UTVM, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e para negociação no
mercado secundário por meio do CETIP 21– Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e
operacionalizado pela B3.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, não existem valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à
negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários da Companhia no exterior nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e no exercício social corrente.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

Não aplicável. Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários da Companhia nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e no exercício social corrente.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

Não aplicável. A Companhia não fez oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Os recursos captados pela Companhia por meio de sua primeira emissão de debêntures, com data de emissão em
28 de abril de 2021, serão utilizados, sem quaisquer desvios, para financiar capital de giro, investimento em ativo
imobilizado, pagamento antecipado de dívidas e/ou outras atividades de gestão ordinária dos negócios da
Companhia, bem como para pagamento dos custos e despesas incorridos com a emissão e a referida oferta, sendo
certo que pelo menos R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) serão utilizados para o pagamento antecipado
de dívidas da Companhia.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Não aplicável. A Companhia não fez oferta pública de aquisição ações de emissão de terceiros nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como no exercício social corrente.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

Informações adicionais àquelas indicadas no Item 18.5 deste Formulário de Referência
Em adição às informações prestadas no Item 18.5 deste formulário de Referência, seguem abaixo
as descrições das características relevantes das emissões de valores mobiliários realizadas pela
Companhia. Os termos indicados em letra maiúscula que não tiverem a definição expressa neste
Formulário de Referência, terão os significados a eles atribuídos nas respectivas escrituras de
emissão:
Valor Mobiliário
Identificação do Valor
Mobiliário
Quantidade
Valor Nominal Global
Data de Emissão
Data de Vencimento
Possibilidade de resgate
Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Debêntures
1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em
Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos
(conforme aditada)
300.000 (trezentas mil) Debêntures
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)
28 de abril de 2021
28 de abril de 2026
Sim
Sujeito ao atendimento das condições descritas na Escritura
de Emissão, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério,
realizar, a partir do 13º (décimo terceiro) mês contado da Data
de Emissão, ou seja, a partir de 28 de maio de 2022, inclusive,
o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures
(sendo vedado o resgate antecipado facultativo parcial), com
o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate
Antecipado Facultativo”).
O valor a ser pago aos debenturistas a título de Resgate
Antecipado Facultativo ("Valor de Resgate") será equivalente
(i) ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário das Debêntures, acrescido (ii) da Remuneração,
calculada pro rata temporis a partir da Data da Primeira
Subscrição ou da Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento (sendo a soma dos valores previstos no item (i)
acima e neste item (ii) o "Valor Base de Resgate"), acrescido
(iii) do Valor Base de Resgate multiplicado por prêmio flat
correspondente a ("Valor de Prêmio de Resgate"):
Data do Resgate
Antecipado
Facultativo

Valor de Prêmio de
Resgate

De
28/05/2022
(inclusive)
até
28/04/2023 (exclusive)

0,75%

De
28/04/2023
(inclusive)
até
28/04/2024 (exclusive)

0,50%

De
28/04/2024
(inclusive)
até
28/04/2025 (exclusive)

0,25%

De
(inclusive)

0,15%
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

28/04/2026 (Data
Vencimento)
(exclusive)

de

Características dos valores mobiliários de dívida
Vencimento, inclusive as
O vencimento das Debêntures ocorrerá na Data de
condições de vencimento
Vencimento, conforme acima indicada, ressalvadas as
antecipado
seguintes hipóteses de vencimento antecipado, Resgate
Antecipado e Oferta de Resgate Antecipado, conforme
descritas na Escritura de Emissão.
Juros
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série
ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da
Primeira Série, conforme o caso, não será atualizado
monetariamente.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso,
incidirão juros remuneratórios, correspondentes à variação
acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias
dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra
grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e
divulgadas pela B3, no Informativo Diário disponível em sua
página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de
sobretaxa de 3,65% (três inteiros e sessenta e cinco por
cento) ao ano (observado que, a partir do Período de
Capitalização seguinte à ocorrência de qualquer Capitalização
Primária Mínima, tal sobretaxa será reduzida para 3,35% (três
inteiros e trinta e cinco por cento) ao ano), base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Spread"), calculados de forma
exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis
decorridos desde a Data da Primeira Subscrição ou da última
Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a
Data de Pagamento da Remuneração subsequente.
Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados
de acordo com a fórmula constante da Escritura de Emissão.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será
atualizado monetariamente.
Espécie
eventuais restrições impostas
ao emissor

As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos
termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações.
As restrições impostas à Companhia estão ligadas ao
cumprimento de suas obrigações assumidas no âmbito da
Emissão, e encontram-se descritas na Escritura de Emissão.
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Agente Fiduciário

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Outras características
relevantes

O Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da
Companhia é a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira
atuando por sua filial com endereço na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954,
10º andar, conjunto 101, CEP 01451-901, inscrita no CNPJ
sob o n.º 17.343.682/0003-08. As condições de sua
remuneração estão descritas na Escritura de Emissão,
conforme regulamentação aplicável.
Exceto se disposto de forma diversa na Escritura de Emissão,
quaisquer deliberações, incluindo a alteração nas cláusulas
ou condições previstas na Escritura de Emissão, serão
tomadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3
(dois terços) das Debêntures em Circulação, em primeira ou
segunda convocação.
A alteração das cláusulas ou condições (i) de vencimento
antecipado das Debêntures, (ii) de quóruns, (iii) de prazos de
vencimento das Debêntures, (iv) de datas de pagamento, (v)
de valor, (vi) de espécie e forma das Debêntures, e (b) da
redução da Remuneração, bem como (c) a realização de
amortização (além do previsto nesta Escritura de Emissão) e
(d) a criação de evento de repactuação, dependerão de
aprovação de Debenturistas que representem, no mínimo,
90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação, em
primeira ou segunda convocação
Os recursos obtidos pela emissora com a emissão serão
utilizados pela Emissora para financiar capital de giro,
investimento em ativo imobilizado, pagamento antecipado de
dívidas e/ou outras atividades de gestão ordinária dos
negócios da Emissora, bem como para pagamento dos custos
e despesas incorridos com a Emissão e a Oferta, sendo certo
que pelo menos R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)
deverão ser utilizados para o pagamento antecipado de
dívidas da Emissora.
As Debêntures contarão com garantia real na modalidade de
alienação fiduciária de equipamentos, máquinas e veículos de
propriedade da Emissora, identificados de tempos em tempos
no Instrumento Particular de Constituição de Alienação
Fiduciária de Equipamentos em Garantia, em valor
equivalente a, no mínimo, R$60.0000.000,00 (sessenta
milhões de reais) na data de emissão, observados os demais
montantes mínimos previstos no Instrumento Particular de
Constituição de Alienação Fiduciária de Equipamentos em
Garantia.
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Informações Adicionais Referentes à 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos

Em 25 de junho de 2021, foi firmado o “Primeiro Aditamento e Consolidação do Instrumento
Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Primeira Emissão de Armac Locação, Logística e Serviços S.A.”, por meio do qual se decidiu alterar
a quantidade de debêntures objeto da emissão para 300.000 (trezentas mil) debêntures e,
consequentemente, o valor total da emissão para R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
Na oportunidade, também se decidiu alterar determinados eventos de inadimplemento
estabelecidos na escritura de emissão das debêntures. Todas as alterações foram devidamente
aprovadas na Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão Pública de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Armac Locação, Logística e Serviços S.A, realizada no
dia 25 de Junho de 2021.
Até a data deste Formulário de Referência, foram subscritas e integralizadas metade das
debêntures, no volume total de R$210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais), de forma que
o montante restante de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais) ainda não foi liquidado. Da
quantia já emitida, R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) foram utilizados para o pagamento
antecipado de dívidas da Companhia, logo o efeito líquido da emissão de debêntures no passivo
desta foi de R$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais).

640

PÁGINA: 298 de 309

FP_019_Armac_400_Prova_FR_V01.08_PRE_20210702

Formulário de Referência - 2021 - Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

Versão : 1

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não aprovou qualquer plano de recompra de ações nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018 e tampouco no exercício social corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não manteve valores mobiliários em tesouraria nos últimos três exercícios sociais e no exercício social
corrente.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

10/05/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal (caso instalado), e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, bem
como seus cônjuges não separados judicialmente, companheiro ou dependente incluído na
declaração anual de imposto de renda, e sociedades por elas controladas, direta ou
indiretamente, nos temos do artigo 11 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de
03 de janeiro de 2002, e pela Companhia.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia estabelece regras para assegurar a observância de práticas
de boa conduta na negociação, por parte dos Acionistas Controladores, pela própria Companhia, pelos Administradores, Membros de
Comitês Estatutários, Funcionários e membros de quaisquer órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas criados por
disposição estatutária, de Valores Mobiliários de emissão da Companhia. Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading
(uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas para que
terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de Valores Mobiliários de emissão da Companhia sempre
que realizadas por pessoas a este relacionadas.
A íntegra da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia pode ser consultada nos websites da CVM
(www.gov.br/cvm/pt-br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (ri.armac.com.br), além de estar disponível fisicamente na sede da
Companhia, localizada na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939, Conjuntos
n° 701 e 702, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
São vedadas a negociação, prestação de aconselhamento ou assistência de investimento, pela
dos procedimentos de fiscalização própria Companhia ou pelas Pessoas Vinculadas, de valores mobiliários, desde a data em que
tomem conhecimento de ato ou fato relevante relativo à Companhia, até a sua divulgação ao
mercado. É vedada a negociação com Valores Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas nas datas
em que a Companhia negociar com ações de sua emissão, com base em qualquer programa de
recompra aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
A Companhia e as Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar seus Valores Mobiliários
em todos os períodos em que o Diretor de Relações com Investidores tenha determinado a
proibição de negociação, mediante autorização prévia do Presidente do Conselho de
Administração da Companhia.
No contexto de uma oferta pública de distribuição de Valores Mobiliários, as Pessoas Vinculadas
deverão abster-se de negociar valores mobiliários, desde a data em que tenham tomado
conhecimento de tal oferta pública até a publicação do anúncio de encerramento.
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar os Valores Mobiliários, independente de
determinação do Diretor de Relações com Investidores: (a) no período de 15 (quinze) dias
corridos que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da
Companhia, cabendo ao Departamento de Relações com Investidores informar, antecipadamente,
às Pessoas Vinculadas as datas previstas para divulgação dessas informações; (b) entre a data
da deliberação do órgão competente de aumentar o capital social, distribuir dividendos e pagar
juros sobre o capital próprio, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios; (c) a partir do
momento em que tiverem acesso à informação relativa à intenção da Companhia ou dos
acionistas controladores da Companhia de: (i) modificar o capital social da Companhia mediante
subscrição de novas ações; (ii) aprovar um programa de aquisição ou alienação de ações de
emissão da Companhia pela própria Companhia; ou (iii) distribuir dividendos e/ou juros sobre
capital próprio, bonificações em ações ou seus derivativos ou desdobramento; e (d) a publicação
dos respectivos editais e/ou anúncios ou informativos.
As Pessoas Vinculadas que se afastarem da Companhia anteriormente à divulgação de Ato ou
Fato Relevante originado durante seu período de gestão não poderão negociar Valores
Mobiliários desde a data em que tenham tomado conhecimento de Ato ou Fato Relevante até o
que ocorrer primeiro entre (i) a data de sua divulgação ao mercado pela Companhia e (ii) 6 (seis)
meses após o seu afastamento.
Caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle
acionário respectivo, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem
como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação
ou reorganização societária, e enquanto a operação não for tornada pública por meio da
publicação de fato relevante, o Conselho de da Companhia não poderá deliberar a aquisição ou
alienação de ações de própria emissão.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
A Companhia tem o compromisso de prover o mercado com informações corporativas objetivas, confiáveis,
tempestivas e divulgadas de forma homogênea, em linha com os requisitos legais, para permitir a melhor decisão
de investimento. Esse compromisso é mantido, em todos os momentos, inclusive nos de crise, de modo que os
agentes da sociedade, em especial a comunidade de investidores, tenham acesso democrático e rápido a essas
informações. Para isto, em conformidade com a Instrução CVM 358, a Companhia mantém Política de Divulgação
de Informações, que trata da divulgação de Ato ou Fato Relevante, expectativas de desempenho futuro, bem como,
do período de silêncio que antecede as divulgações de seu resultado (“Política de Divulgação de Informações”).
Além disso, em razão de possuir suas ações admitidas à negociação no segmento especial da B3 denominado
“Novo Mercado” a Companhia se submete às regras e disposições a respeito da divulgação de informações
previstas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
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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

A Política de Divulgação de Informações da Companhia foi aprovada na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 10 de maio de 2021 e estabelece as regras que devem ser observadas
pelo Diretor de Relações com Investidores da Companhia e demais Pessoas Vinculadas no que
tange à divulgação de Informações Relevantes e à manutenção de sigilo acerca de Informações
Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas ao público. A Política de Divulgação de
Informações foi elaborada nos termos da Instrução CVM 358, de 03 de janeiro de 2002. A Política
de Divulgação de Informações da Companhia pode ser consultada no site da CVM
(www.gov.br/cvm/pt-br), no site de relações com investidores da Companhia (ri.armac.com.br) e no
site da B3 (www.b3.com.br).
As Pessoas Vinculadas são os acionistas controladores, diretos e indiretos, e as pessoas por eles
indicadas para acessar informações da Companhia, Diretores, membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal (caso instalado) e de quaisquer outros órgãos com funções
técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e empregados, sociedades
controladas e/ou sob controle comum e respectivos acionistas controladores, membros da
administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas, prestadores de serviços e outros
profissionais que aderem à Política, sendo que todos assinam um termo de adesão.
A Informação Relevante deve ser divulgada ao público por meio de anúncio em portal de notícias
com página na rede mundial de computadores utilizado pela Companhia, identificado no Formulário
Cadastral da Companhia disponível no site da CVM (www.gov.br/cvm/pt-br) e no site de relações
com investidores da Companhia (ri.armac.com.br), podendo o anúncio conter a descrição resumida
da Informação Relevante, desde que indique endereço na internet onde esteja disponível a
descrição completa da Informação Relevante, em teor no mínimo idêntico ao texto enviado à CVM,
às Bolsas de Valores e a outras entidades, conforme aplicável.
Sempre que for veiculada Informação Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive
informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com
público selecionado, no País ou no exterior, a Informação Relevante será divulgada
simultaneamente à CVM, às Bolsas de Valores e ao público investidor em geral.
Qualquer Pessoa Vinculada que tenha conhecimento de atos ou fatos que possam configurar
Informação Relevante deverá proceder à comunicação imediata ao Diretor de Relação com
Investidores.
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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

As Pessoas Vinculadas que tiverem conhecimento de Informação Relevante, sempre que se
certificarem de omissão na divulgação de Informações Relevantes, caracterizada a omissão após
decorridos três dias úteis do recebimento comprovado de comunicado escrito endereçado ao Diretor
de Relação com Investidores, devem comunicar a Informação Relevante diretamente à CVM.
A Companhia tem com a Política de Divulgação de Informações o objetivo de assegurar a
manutenção de sigilo pelas Pessoas Vinculadas que aderem à Política, as quais devem guardar
sigilo acerca de Informações Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas, que tenham acesso
em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais Informações Relevantes sejam divulgadas
ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam.
Mesmo após a sua divulgação ao público, a Informação Relevante deve ser considerada como não
tendo sido divulgada até que tenha decorrido tempo razoável para que os participantes do mercado
tenham recebido e processado a Informação Relevante.
Violações da Política de Divulgação de Informações verificadas pelas Pessoas Vinculadas deverão
ser comunicadas imediatamente à Companhia, na pessoa do Diretor de Relação com Investidores
ou para pessoa por ele designada.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Companhia a implementação da Política de
Divulgação de Informações ao Mercado de Ato ou Fato Relevante, bem como zelar pela sua manutenção, avaliação
e fiscalização.
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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