
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 61.486.650/0001-83 
NIRE 35.300.172.507 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 1 DE OUTUBRO DE 2019 

1 Data, Hora e Local: 1 de outubro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da 

Diagnósticos da América S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na 

Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455.010 (“Companhia”). 

2 Publicações: Edital de convocação publicado, em primeira convocação, nas edições de: 

(i) 13, 14 e 17 de setembro de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas páginas 

173, 174 e 175; e (ii) 13, 16 e 17 de setembro de 2019 no jornal Diário Comércio, 

Indústria e Serviços, nas páginas B3, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 14 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 

3 Convocação e Presença: Presentes acionistas representando 97,74% (noventa e sete 

vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica 

pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 

4 Mesa: Romeu Côrtes Domingues, Presidente; e Marcio Alves Sanjar, Secretário.  

5 Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre:  

5.1 a ratificação da nomeação e da contratação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES 
LTDA., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, sob 

o nº CRC/RJ-005112/O-9, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 

nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada 

responsável pela elaboração do laudo de avaliação, com base no critério contábil, do 

patrimônio líquido da Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda., 
sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Alameda dos Maracatins, nº 780, 15º andar, conjunto 1.504, Indianópolis, CEP 04089-

001, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.403.656/0001-02, com seus atos constitutivos 

devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob 

o NIRE 35.231.634.705 (“Sociedade”), na data-base de 30 de junho de 2019 (“Laudo”), 

a ser incorporado pela Companhia, nos termos e condições descritos no “Protocolo e 

Justificação de Incorporação da Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda.” 

(“Protocolo”), celebrado entre as administrações das sociedades envolvidas em 12 de 

setembro de 2019 (“Incorporação”); 



2 

 

5.2 o exame e aprovação do Laudo; 

5.3 a proposta de aprovação do Protocolo; e 

5.4 a proposta de aprovação da Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no 

Protocolo. 

5.5 a ratificação da nomeação e da contratação pela Companhia da: 

5.5.1 Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., inscrita no Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº CRC/SP00139, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek, nº 1.909, 9º Andar, conjunto 91, SP Corp. Tower Torre Norte, Vila 

Nova Conceição, CEP 04.543-907, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 59.527.788/0001-31 (“EY”), como empresa especializada responsável pela 

elaboração dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da: 

(i) Laboratório Deliberato de Análises Clínicas Ltda., sociedade 

empresária limitada com sede social na Cidade de Itaquaquecetuba, 

Estado de São Paulo, na Rua Rio Araguaia, nº 97, Vila Nelly, CEP 08599-

350, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.363.620/0001-26 (“Laboratório 
Deliberato”) na data-base de 31 de março de 2018 (“Laudo 
Laboratório Deliberato”); e 

(ii) InSitus Serviços Médicos e Laboratoriais Ltda., sociedade 

empresária limitada com sede social na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Rua das Rosas, nº 7662, Mirandopolis, CEP 04048-001, 

inscrita no CNPJ/ME sob nº 06.187.420/0001-05 (“Laboratório 
InSitus”) na data-base de 31 de março de 2018 (“Laudo Laboratório 
InSitus”). 

5.5.2 RSM Brasil Auditores Independentes S/S, inscrita no Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº 2SP-030.002/O-7, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, nº 350, Vila Olímpia, 

CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.549.480/0001-84 (“RSM”), 

como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, 

para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da:  

(i) Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A., sociedade 

empresária por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Avenida Carinas, 635, Indianópolis, CEP 04086-001, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 45.796.554/0001-85 (“SZD”) na data-base de 30 de 

setembro de 2017 (“Laudo SZD”); e  

(ii) Laboratório Médico Santa Luzia S.A., sociedade por ações com sede 

na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Dom 



3 

 

Joaquim, nº 660, Centro, CEP 88015-310, inscrita no CNPJ/ME sob nº 

83.933.275/0001-05 (“Laboratório Santa Luzia”) na data-base de 30 

de setembro de 2017 (“Laudo Santa Luzia” e ainda, em conjunto com 

Laudo Laboratório Deliberato, Laudo Laboratório InSitus e Laudo SZD, os 

“Laudos da Aquisição”). 

5.6 o exame e aprovação dos Laudos da Aquisição. 

5.7 a ratificação da aquisição pela Companhia, em observância ao artigo 256 da lei das S.A., 

de: 

5.7.1 100% (cem por cento) do capital social da Laboratório Deliberato (“Aquisição 

Laboratório Deliberato”); 

5.7.2 100% (cem por cento) do capital social da Laboratório InSitus (“Aquisição 

Laboratório InSitus”); 

5.7.3 100% (cem por cento) do capital social da SZD, sociedade empresária por ações 

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Carinas, 635, 

Indianópolis, CEP 04086-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.796.554/0001-85 

(“Aquisição SZD”); e 

5.7.4 50,01% (cinquenta vírgula zero um por cento) do capital social da Laboratório 
Santa Luzia S.A. (“Aquisição Laboratório Santa Luzia” e ainda, em conjunto 

com Aquisição Laboratório Deliberato, Aquisição Laboratório InSitus e Aquisição 

SZD, as “Aquisições”). 

5.8 a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da homologação 

aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião de 15 de maio de 

2019, do aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado, 

aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 18 de 

março de 2019 (“Homologação do Aumento de Capital”). 

5.9 A consolidação do Estatuto Social, se aprovada a matéria constante do item 5.7.1 da 

ordem do dia. 

6 Deliberações: Instalada a Assembleia, após a análise e discussão das matérias indicadas 

na ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: 

6.1 Avaliadora. Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas 

presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos 

a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentos e trinta e seis mil, 

quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,74% (noventa e sete 

vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, a ratificação da 

nomeação e da contratação da Empresa Avaliadora como empresa independente 
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especializada responsável pela elaboração do Laudo, nos termos dos artigos 226 e 227 

da Lei das S.A. 

6.2 Laudo de Avaliação. Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas 

presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos 

a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentos e trinta e seis mil, 

quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,74% (noventa e sete 

vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, o Laudo, cuja cópia 

consta do “Anexo 3.1” ao Protocolo, preparado pela Empresa Avaliadora na data-base 

de 30 de junho de 2019, de acordo com o balanço patrimonial preparado pela 

administração da Sociedade, na mesma data-base. 

6.3 Protocolo e Justificação e Incorporação. Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade 

de votos dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo 

sido computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentos e 

trinta e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,74% 

(noventa e sete vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, nos 

termos do Artigo 227, § 1º, da Lei das S.A., o Protocolo e a Incorporação, nos termos e 

condições estabelecidos no Protocolo constante do “Anexo I” a esta ata, em decorrência 

da qual a Sociedade será extinta e sucedida pela Companhia, sem solução de 

continuidade, em todos os seus direitos e obrigações. 

6.3.1 Efeitos no Capital Social. A Incorporação não resultará em aumento de capital 

da Companhia, o qual permanecerá inalterado, considerando que o investimento 

que a Companhia possui na Sociedade será cancelado e substituído pelos ativos 

e passivos constantes da Sociedade pela Companhia. Não haverá alteração da 

participação societária atualmente detida pelos acionistas da Companhia, nem a 

emissão de novas ações, permanecendo em pleno vigor e efeito todos os artigos 

do Estatuto Social da Companhia em razão da Incorporação.  

6.3.2 Ágio. Como consequência da Incorporação, a Companhia poderá amortizar 

fiscalmente o ágio no valor total de R$ 11.257.624,51 (onze milhões, duzentos e 

cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) 

registrado quando da aquisição pela Companhia de sua participação na 

Sociedade. 

6.3.3 Relação de Substituição. No contexto da Incorporação não há relação de troca 

de ações ou aumento de capital. Consequentemente, os acionistas consignaram 

o expresso reconhecimento da inaplicabilidade do Artigo 264 da Lei das S.A. uma 

vez que, não havendo aumento de capital nem emissão de ações, não haverá 

relação de substituição de ações a que alude tal dispositivo legal. 
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6.4 Sucessão e Extinção. Em face das deliberações acima, declarar, nos termos do Artigo 

227, § 3º, da Lei das S.A., efetivada a Incorporação, em decorrência do que, a Sociedade 

é extinta e sucedida pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações. 

6.5 EY e RSM. Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, 

sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos a favor de 

307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentas e 

quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,74% (noventa e sete vírgula setenta e 

quatro por cento) do capital social da Companhia, a ratificação da nomeação e da 

contratação da: (i) EY como empresa independente especializada responsável pela 

elaboração do Laudo Laboratório Deliberato e do Laudo Laboratório InSitus; e (ii) RSM 

como empresa independente especializada responsável pela elaboração do Laudo SZD e 

do Laudo Santa Luzia. 

6.6 Laudos de Aquisição. Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas 

presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos 

a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentos e trinta e seis mil, 

quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,74% (noventa e sete 

vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, o: (i) Laudo 

Laboratório Deliberato, anexo à presente ata como seu “Anexo II”; (ii) Laudo 

Laboratório InSitus, anexo à presente ata como seu “Anexo III”; (iii) Laudo SZD, anexo 

à presente ata como seu “Anexo IV”; e (iv) Laboratório Santa Luzia, anexo à presente 

ata como seu “Anexo V”. 

6.7 Aquisições. Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas 

presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos 

a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentos e trinta e seis mil, 

quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,74% (noventa e sete 

vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 

256 da Lei das S.A., a ratificação das Aquisições. 

6.8 Alteração Artigo 5º. Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos dos acionistas 

presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido computados votos 

a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentos e trinta e seis mil, 

quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,74% (noventa e sete 

vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, a alteração do artigo 

5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo capital social da Companhia em 

razão da Homologação do Aumento de Capital. 

6.9 Consolidação do Estatuto Social. Aprovar, sem ressalvas, pela unanimidade de votos 

dos acionistas presentes, sem registro de abstenções e votos contrários, tendo sido 

computados votos a favor de 307.936.440 (trezentos e sete milhões, novecentos e trinta 

e seis mil, quatrocentas e quarenta) ações ordinárias, correspondentes a 97,74% 
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(noventa e sete vírgula setenta e quatro por cento) do capital social da Companhia, a 

consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova redação do artigo 5º. 

Tendo em vista a consolidação ora aprovada, o Estatuto Social da Companhia passa a 

vigorar com a redação constante do “Anexo VI” à presente ata. 

6.10 Atos da Administração. A administração da Companhia fica autorizada a praticar todos 

os atos e a assinar todos os documentos necessários à implementação e efetivação das 

deliberações ora tomadas, bem como os registros, averbações e publicações necessários 

junto aos órgãos competentes. 

7 Mapa de Votação. A Companhia informa que os números e percentuais de votos 

favoráveis, contrários e as abstenções para as matérias objeto da ordem do dia ora 

deliberadas constam do Mapa de Votação anexo à presente ata como seu “Anexo VII”. 

8 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados, lavrando-

se a presente ata na forma de sumário, e aprovada a sua publicação com omissão das 

assinaturas dos acionistas presentes, conforme disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 

130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada. 

9 Assinaturas: MESA: Romeu Côrtes Domingues – Presidente; e Marcio Alves Sanjar– 

Secretário. 

10 Acionistas Presentes. Cromossomo Participações III S.A. (p.p. Fernanda de Lima 

França Ferreira Britto); Dulce Puglieses de Godoy Bueno (p.p. Fernanda de Lima França 

Ferreira Britto); Pedro de Godoy Bueno (p.p. Fernanda de Lima França Ferreira Britto); e 

Camilla de Godoy Bueno Grossi (p.p. Fernanda de Lima França Ferreira Britto). 

A presente é cópia fiel da lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. 

 

 

Marcio Alves Sanjar 
Secretário 
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PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA CHROMOSOME 
GENÉTICA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA. 

 

Pelo presente instrumento particular: 

(1) CHROMOSOME GENÉTICA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA., sociedade 

empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda 

dos Maracatins, nº 780, 15º andar, conjunto 1.504, Indianópolis, CEP 04089-001, inscrita 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob 

nº 07.403.656/0001-02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a 

Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.231.634.705, neste 

ato representada na forma prevista em seu Contrato Social ( “Incorporada”); e 

(2) DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., sociedade por ações com sede no Município de 

Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.486.650/0001-83, com seus atos constitutivos 

devidamente arquivados perante na JUCESP sob o NIRE 35.300.172.507, neste ato 

representada na forma prevista em seu Estatuto Social (“DASA” e, ainda, quando referida 

conjuntamente com a Incorporada, as “Partes”), 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) A DASA é uma companhia com registro de emissora de valores mobiliários perante a 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) na categoria “A” com ações negociadas no 

segmento tradicional de listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e tem por 

objeto: (i) a prestação de serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD) a pacientes 

particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de 

assistência médico-hospitalar, outras modalidades de custeio da saúde, incluindo análises 

clínicas e vacinação, diretamente, ou em caráter suplementar, por intermédio de 

laboratórios contratados; bem como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico 

(SAD), exclusivamente através de empresas médicas especializadas, como exemplo nas 

áreas de: (a) citologia e anatomia patológica; (b) diagnóstico por imagem e métodos 

gráficos; e (c) medicina nuclear; (ii) a prestação de serviços médicos ambulatoriais com 

abrangência para consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, procedimentos 

ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos e exames 

complementares e administração de medicamentos para pacientes particulares ou através 

de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-

hospitalar ou outras modalidades de custeio da saúde; (iii) a exploração de atividades 

relativas a: (a) realização de exames em alimentos e substâncias para fins de avaliar 

riscos ao ser humano; (b) importação, para uso próprio, de equipamentos médico-



9 

 

hospitalares, conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; (c) elaboração, edição, 

publicação e distribuição de jornais, livros, revistas, periódicos e outros veículos de 

comunicação escrita, destinados à divulgação científica ou das atividades compreendidas 

no âmbito de atuação da DASA; (d) outorga e administração de franquia empresarial, 

compreendendo fundo de propaganda e divulgação, treinamento e seleção de mão-de-

obra, indicação de fornecedores de equipamentos e material de pesquisa, entre outros; e 

(iv) a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade 

de sócia, quotista ou acionista; 

(B) a Incorporada é uma sociedade empresária limitada cujo capital social é inteiramente 

detido pela DASA e que tem por objeto a prestação de serviços de apoio diagnóstico 

(SAD) a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias 

seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar e outras modalidades de custeio 

de saúde, incluindo (i) laboratórios clínicos; e (ii) exames e diagnósticos laboratoriais na 

área de genética e citogenética; 

(C) atualmente, o ativo da DASA compreende seu investimento na Incorporada, consistente 

em 302.000 (trezentas e duas mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 

representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Incorporada; e 

(D) a DASA e a Incorporada pretendem realizar a incorporação da Incorporada pela DASA. 

RESOLVEM, em atendimento ao disposto nos Artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e com observância das normas aplicáveis 

da CVM, celebrar o presente Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), visando a 

regular os termos e condições aplicáveis à incorporação da Incorporada pela DASA 

(“Incorporação”), condicionada às aprovações societárias mencionadas no item 5.1 abaixo.  

1 OBJETO 

1.1 O objeto do presente Protocolo é estabelecer as bases da proposta de Incorporação, a 

ser levada à deliberação dos acionistas da DASA e da sócia da Incorporada, observado o 

disposto no item 4.1.2 abaixo. Caso a proposta objeto deste Protocolo seja aprovada:  

1.1.1 a DASA incorporará a totalidade do patrimônio líquido da Incorporada, a valor 

contábil, e sucederá a Incorporada em todos os seus direitos e obrigações, com 

efeitos a partir da aprovação deste Protocolo pela Assembleia Geral da DASA e 

pela Reunião de Sócios da Incorporada; e 

1.1.2 a Incorporada será extinta e, como consequência, as quotas representativas do 

capital social da Incorporada serão canceladas e extintas, sendo que o capital 

social da DASA permanecerá inalterado após a Incorporação, nos termos do 

disposto no item 4.1.2(ii). 
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2 JUSTIFICAÇÃO E INTERESSE DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DA 
INCORPORAÇÃO 

2.1 Benefícios. A Incorporação está alinhada com a estratégia de otimização das estruturas 

societárias e de negócios da DASA. Com isso, pretende-se reduzir custos em áreas 

administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias, além de tornar a 

administração conjunta mais eficiente ao gerar aproveitamento de sinergias, o que 

resultará em benefícios de natureza patrimonial e financeira para a DASA e para a 

Incorporada. 

2.2 Ágio. Como consequência da Incorporação, a DASA poderá amortizar fiscalmente o ágio 

no valor total de R$ 11.257.624,51 (onze milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, 

seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) registrado quando da 

aquisição pela DASA de sua participação na Incorporada. Os benefícios advindos da 

amortização fiscal do ágio serão aproveitados por todos os acionistas da DASA. 

3 AVALIAÇÃO 

3.1 Avaliação da Incorporada. DASA e Incorporada concordam que, na forma do laudo de 

avaliação constante do Anexo 3.1 a este Protocolo (“Laudo”), o patrimônio líquido da 

Incorporada, teve seu valor determinado com base no critério contábil, pela Apsis 
Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado do Rio de Janeiro, sob o nº CRC/RJ-005112/O-9, com sede na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-

290, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Avaliadora”), na data de 

referência de 30 de junho de 2019, com base no balanço patrimonial elaborado pela 

administração da Incorporada na mesma data e para esse fim específico. De acordo com 

as informações constantes do Laudo, o valor contábil total do acervo da Incorporada 

destinado para a incorporação na DASA equivale a R$ 2.098.236,11 (dois milhões, 

noventa e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e onze centavos), já refletido no 

patrimônio líquido da DASA pelo método de equivalência patrimonial.  

3.2 Variações patrimoniais ocorridas posteriormente à data-base da Incorporação. 

As variações patrimoniais da Incorporada ocorridas entre a data-base de 30 de junho de 

2019 e a data da efetiva Incorporação serão absorvidas pela DASA e registradas 

diretamente em suas demonstrações financeiras, nas quais os registros contábeis da 

Incorporada já se encontram refletidos pelo método de equivalência patrimonial. 

3.3 Conflito. A Avaliadora declarou não ter interesse, direto ou indireto, nas sociedades 

envolvidas na Incorporação ou, ainda, no tocante à própria Incorporação, que pudesse 

impedir ou afetar a preparação do Laudo a ela solicitado, para fins da Incorporação. 

3.4 Avaliação para fins do Artigo 264 da Lei das S.A. Tendo em vista que não haverá 



11 

 

aumento de capital decorrente da Incorporação nem a emissão de novas ações em 

decorrência de aumento de capital, conforme descrito no item 4.1.2(ii), não haverá 

relação de substituição de ações, o que impossibilita o cálculo alternativo de tal relação 

de substituição previsto no Artigo 264 da Lei das S.A.  

4 ASPECTOS GERAIS DA INCORPORAÇÃO 

Caso a proposta de Incorporação seja aprovada, a Incorporação será implementada de 

acordo com as seguintes bases: 

4.1 Capital social  

4.1.1 Composição atual 

(i) Incorporada. O capital social da Incorporada, totalmente subscrito e 

integralizado, é de R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais), dividido em 

302.000 (trezentas e duas mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um 

real) cada uma, detidas integralmente pela DASA. 

(ii) DASA. O capital social da DASA, totalmente subscrito e integralizado, é 

de R$ 2.326.422.506,24 (dois bilhões, trezentos e vinte e seis milhões, 

quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e seis reais, e vinte e quatro 

centavos), dividido em 315.054.045 (trezentos e quinze milhões, 

cinquenta e quatro mil e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:  

Acionista # % 

Cromossomo Participações III 

S.A. 
234.397.048 74,40% 

Dulce Pugliese de Godoy Bueno 36.034.269 11,44% 

Camilla de Godoy Bueno Grossi 18.752.561 5,95% 

Pedro de Godoy Bueno 18.752.562 5,95% 

Outros 7.008.406 2,22% 

Ações Tesouraria 109.199 0,03% 

Total 315.054.045 100,00 

 

4.1.2 Efeitos da Incorporação no capital social das Partes 

(i) A DASA absorverá a totalidade dos ativos e passivos da Incorporada.  
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(ii) A Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, o qual 

permanecerá inalterado, considerando que a totalidade das quotas 

representativas do capital social da Incorporada é detida integralmente 

pela DASA e, portanto, o investimento que a DASA possui na Incorporada 

será cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes do Laudo. 

(iii) Não haverá, como resultado da Incorporação, qualquer alteração nos 

direitos patrimoniais e políticos das ações de emissão da DASA existentes.  

(iv) As quotas representativas do capital social da Incorporada serão extintas 

e canceladas. 

4.2 Direito de Recesso. Tendo em vista o disposto no item 3.4, não haverá direito de 

recesso em decorrência do art. 264 da Lei das S.A. 

4.3 Relação de Troca. Tendo em vista que não haverá aumento de capital decorrente da 

Incorporação nem a emissão de novas ações em decorrência de aumento de capital, 

conforme descrito no item 4.1.2(ii), não haverá relação de substituição de ações. 

4.4 Extinção e Sucessão. Caso a Incorporação venha a ser aprovada, a Incorporada será 

extinta e universalmente sucedida pela DASA, sem solução de continuidade, em todos os 

seus ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer natureza.  

5 ATOS DA INCORPORAÇÃO 

5.1 A efetivação da Incorporação dependerá, ainda, dos seguintes atos: 

5.1.1 Reunião do Conselho de Administração da DASA para deliberar sobre a proposta, 

a ser submetida aos acionistas da DASA, de aprovação do Protocolo, do Laudo e 

da Incorporação e ratificação da contratação da Avaliadora; 

5.1.2 Assembleia Geral da DASA para deliberar sobre: (i) o Protocolo; (ii) a ratificação 

da contratação da Avaliadora; (iii) o Laudo; (iv) a Incorporação; e (v) a 

autorização para que a Diretoria pratique os atos necessários para a 

implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos 

acionistas da DASA; e 

5.1.3 Reunião de Sócios da Incorporada para deliberar sobre: (i) o Protocolo; (ii) a 

Incorporação; e (iii) a autorização para que a administração pratique os atos 

necessários para a implementação das deliberações anteriores caso sejam 

aprovadas pela única sócia da Incorporada. 

5.2 Considerando que Incorporação não resultará em aumento de capital da DASA, seu 

Estatuto Social se manterá inalterado. 
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6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Independência das disposições. A eventual declaração por qualquer tribunal de 

nulidade ou a ineficácia de qualquer das avenças contidas neste Protocolo não prejudicará 

a validade e eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as 

Partes a envidar seus melhores esforços de modo a ajustar-se validamente para obter os 

mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz. 

6.2 Acordo integral, anexo e aditamentos. Este Protocolo e seu anexo constituem a 

totalidade dos entendimentos e avenças dos administradores das Partes, conforme 

aplicável, com relação às matérias aqui reguladas. Este Protocolo e seu anexo somente 

poderão ser alterados ou aditados por meio de instrumento escrito assinado por todos os 

administradores das Partes. 

6.3 Arquivamento. Aprovada a Incorporação pelos acionistas da DASA e sócia da 

Incorporada, competirá à administração da DASA promover o arquivamento e a 

publicação de todos os atos relativos à Incorporação nos termos do artigo 227, §3º, da 

Lei das S.A., e realizar os registros necessários perante as repartições federais, estaduais 

e municipais competentes. Os custos e despesas decorrentes da implementação da 

Incorporação serão de responsabilidade da DASA. 

6.4 Lei aplicável. Este Protocolo será regido e interpretado de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil. 

6.5 Resolução de Controvérsias. Quaisquer disputas ou controvérsias decorrentes deste 

Protocolo, ou de qualquer modo a ele relacionadas, inclusive quanto à sua existência, 

validade, cumprimento, interpretação ou extinção, envolvendo qualquer das Partes, 

inclusive seus sucessores a qualquer título, serão resolvidas por meio de arbitragem 

perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, de acordo com seu Regulamento de 

Arbitragem. 

6.6 Demonstrações Financeiras. As informações financeiras que serviram de base para a 

Incorporação observaram a dispensa prevista no artigo 10 da Instrução da CVM nº 565, 

de 15 de junho de 2015.  

6.7 Aprovações. A realização da Incorporação não estará sujeita à submissão a ou 

aprovação de qualquer autoridade brasileira ou estrangeira, incluindo, mas não se 

limitando a aprovações regulatórias ou concorrenciais. 

6.8 Documentos. O presente Protocolo, o Laudo e demais documentos aqui mencionados 

serão disponibilizados aos acionistas oportunamente, na sede social da DASA e nos sites 

de relações com investidores da DASA (www.dasa3.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) 

e da B3 (www.b3.com.br). 
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6.9 Nos termos do artigo 234 da Lei das S.A., a certidão da Incorporação passada pelo 

registro de empresas será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros 

públicos e privados competentes, da sucessão universal pela DASA em relação aos bens, 

direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, exceções, deveres, 

obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades integrantes ou relacionados à 

incorporação da Incorporada pela DASA. 

7 Conclusão 

Em face dos elementos expostos, que incluem todos os requisitos dos Artigos 224 e 225 

da Lei da S.A., as administrações da DASA e da Incorporada entendem que a 

Incorporação atende aos interesses das Partes envolvidas e de seus acionistas e sócia, 

conforme o caso, motivo pelo qual recomendam a sua implementação. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes, assinam o presente Protocolo e Justificação de 

Incorporação em 6 (seis) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas 

abaixo assinadas.  

Barueri, 12 de setembro de 2019. 

 

CHROMOSOME GENÉTICA SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA. 
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ANEXO 3.1 
Laudo de Avaliação da Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda. 
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DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 
 

CNPJ/ ME nº 61.486.650/0001-83 
NIRE 35.300.172.507 

ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 1 DE OUTUBRO DE 2019 

Laudo Laboratório Deliberato 

 

ANEXO III À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 1 DE OUTUBRO DE 2019 

Laudo Laboratório InSitus 
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Laudo de Avaliação da Deliberato e InSitus 05 de Junho de 2019

Ernst & Young 
Assessoria Empresarial Ltda.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 
Torre Norte - 10º andar
04543-011 São Paulo SP
Telefone: +55 11 2573-3000
www.ey.com.br

DASA S/A
Avenida Juruá, 548 Alphaville
CEP: 06455-010
Barueri - SP - Brasil 

Conforme solicitação de V.Sas., a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. apresenta o laudo de avaliação
das empresas Laboratório Deliberato de Análises Clínicas Ltda. e InSitus Serviços Médicos e

Laboratoriais Ltda. doravante denominadas em conjunto como na data-base de 31 de março
de 2018 - .

Entendemos que a Administração da DASA usará este Laudo somente como suporte para o
atendimento às exigências do artigo 256 da Lei n 6.404/76 das SAs ou 256 .

Neste contexto, nossa estimativa de valor não deve ser considerada como um conselho ou recomendação de
investimento ou de qualquer transação envolvendo o capital da Empresa, fairness opinion, ou utilizado para
financiamento/ captação de recursos, bem como qualquer outra finalidade, exceto a descrita anteriormente.

Este Laudo contempla objetivo, escopo, procedimentos e metodologias utilizadas, bem como as principais premissas
que envolveram o cálculo da estimativa do Patrimônio Líquido a preços de mercado das Empresas.

Ressaltamos que não investigamos de forma independente, bem como não foi aplicado nenhum processo de
auditoria nas informações fornecidas pela DASA, notadamente o Balanço Patrimonial da data-base.

Assumimos que tanto a administração da DASA, quanto a administração das Empresas analisaram de forma
consistente os fatores aqui apresentados, bem como não omitiram nenhuma informação relevante, a qual poderia
impactar significativamente o resultado dos nossos trabalhos.

Agradecemos a oportunidade de colaborarmos com a DASA. neste processo e a atenção dispensada pelos seus
executivos e funcionários durante a execução deste trabalho, e nos colocamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

___________________ ___________________

Roberta Tedesco Giancarlo Kanaan

Diretora Executiva Gerente

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Robebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebertrtrtrtrtrtrtrtrta Tedesco

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiancarlo Kanaan
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1 Sumário Executivo

Visão Geral do Trabalho

Abordagem

Discussões com executivos e funcionários da
DASA e Empresas,

Obtenção de dados históricos contábeis,
operacionais e financeiros das Empresas;

Análise do mercado em que as Empresas
estão inseridas;

Realização da avaliação individual de ativos
e passivos relevantes, registrados na posição
patrimonial das Empresas na data-base, a
valor de mercado, conforme metodologias
descritas adiante neste relatório.

Observe-se que este trabalho não contempla
mudanças nos ambientes externo ou interno
nos quais as Empresas operam.

Objetivo e Escopo

O objetivo deste trabalho é fornecer
subsídios a Administração, para atendimento
aos requisitos do artigo 256 da Lei das SAs,
data-base de 31 de março de 2018, relativo à
compra das Empresas;

Para tanto, os procedimentos realizados
foram embasados nos dispostos do artigo
256 da referida Lei, onde:

A compra, por companhia aberta, do controle
de qualquer sociedade mercantil, dependerá
de deliberação da assembleia-geral da
compradora, especialmente convocada para
conhecer da operação, sempre que:

I. O preço de compra constituir, para a
compradora, investimento relevante (artigo
247, parágrafo único); ou

II. O preço médio de cada ação ou quota
ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3
(três) valores a seguir indicados:

a. cotação média das ações em bolsa, durante
os 90 (noventa) dias anteriores à data da
contratação (artigo 254, parágrafo único);

b. valor de patrimônio líquido (artigo 248) da
ação ou quota, avaliado o patrimônio a preços
de mercado (artigo 183, § 1º); e

c. valor do lucro líquido da ação ou quota, que
não poderá ser superior a 15 (quinze) vezes o
lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII)
nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
atualizado monetariamente..

Premissas Gerais

Foi utilizado o balanço patrimonial das
Empresas na data-base de 31 de março de
2018, conforme informações fornecidas pelas
Admnistração;

Data-base: 31 de março de 2018

Moeda: Reais (BRL) em termos nominais.

Para calculo do item b) do segundo inciso do
Artigo 256, foi necessário o calculo do
patrimônio líquido a valor de mercado das
Empresas, conforme artigo 183 da Lei das Sas.
Para tanto apenas itens maiores que 5% do
valor do ativo ou do passivo total,
respetivamente, foram ajustados em cada uma
das empresas.

Os ajustes ao patrimônio líquido das Empresas
foram realizados somente àqueles existentes
nos balancetes, na data-base de 31 de março d
e 2018.

.
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5 Limitações Gerais 12 Apêndice
6  Anexos
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2 Visão das Transações e Considerações Gerais

Visão da Transação - Deliberato

Visão Geral da Transação

De acordo com a informação disponibilizada pela Administração, em 20 de março de 2018 a DASA e
a Deliberato assinaram um contrato de Compra e Venda de Quotas (Share Purchase and Sales

Agreement), no qual ficou definida a aquisição de 100,0% das ações da Deliberato pela DASA pelo
preço de compra total de R$ 34,156 milhões .

Racional da Transação

O racional estratégico da companhia adquirente tem sua fundamentação neste tipo de análise, pois
proporciona informações importantes sobre o motivo pelo qual o processo de negociação ocorreu e
possibilita a elaboração inicial da lista de ativos intangíveis que serão considerados e
consequentemente avaliados.

Entendemos que o racional estratégico da DASA para a realização da Transação é composto por 
diversos fatores, entre eles:

Expansão do acesso aos clientes da Deliberato; e

Expansão de seus pontos de atuação e de mercado;

Consideramos os fatores citados acima durante a preparação de nosso trabalho e principalmente em
nossa análise.

Preço da Transação

R$34.156 mil
Data do contrato: 20 de Março de 2018
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2 Visão das Transações e Considerações Gerais

Visão da Transação - Insitus

Visão Geral da Transação

De acordo com a informação disponibilizada pela Administração, em 18 de abril de 2018 a DASA e a
InSitus assinaram um contrato de Compra e Venda de Quotas (Share Purchase and Sales

Agreement), no qual ficou definida a aquisição de 100,0% das ações da InSitus pela DASA pelo
preço de compra total de R$ 7,022 milhões.

Racional da Transação

O racional estratégico da companhia adquirente tem sua fundamentação neste tipo de análise, pois
proporciona informações importantes sobre o motivo pelo qual o processo de negociação ocorreu e
possibilita a elaboração inicial da lista de ativos intangíveis que serão considerados e
consequentemente avaliados.

Entendemos que o racional estratégico da DASA para a realização da Transação é composto por 
diversos fatores, entre eles:

Expansão do acesso aos clientes da InSitus; e

Expansão de seus pontos de atuação e de mercado;

Consideramos os fatores citados acima durante a preparação de nosso trabalho e principalmente em
nossa análise.

Preço da Transação

R$7.022 mil
Data do contrato: 18 de abril de 2018
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De acordo com a solicitação de V.Sas., a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. apresenta o laudo de avaliação das empresas
Laboratório Deliberato de Análises Clínicas Ltda. Deliberato e InSitus Serviços Médicos e Laboratoriais Ltda. InSitus doravante denominadas em
conjunto como na data-base de 31 de março de 2018 - .

Entendemos que a DASA usará este Laudo somente como suporte para o atendimento às exigências do artigo 256 da Lei n 6.404/76 das SAs .

As informações constantes deste Laudo foram baseadas nas demonstrações financeiras não auditadas e em informações gerencias das Empresas
fornecidas pela Administração.

Nenhum controlador ou administrador da DASA e/ou das Empresas ou de suas subsidiárias (i) direcionou, limitou, dificultou ou praticou quaisquer atos que
tenham ou possam ter comprometido o acesso e utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes
para a qualidade das respectivas conclusões; (ii) restringiu de qualquer forma, nossa capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma
independente; e (iii) determinou as metodologias por nós utilizadas para elaboração da avaliação.

Além disso, vale destacar que nem a EY, nem qualquer dos sócios e/ou profissionais que participaram deste projeto possuem qualquer interesse, direto ou
indireto nas Empresas ou na DASA Os honorários estimados para a execução deste trabalho não foram baseados e não tiveram qualquer relação com os
valores aqui reportados.

O presente Laudo e suas conclusões não constituem recomendações da EY com relação à aceitação pelos acionistas das Empresas ou da DASA da
proposta de transação que será apresentada pela Administração. Cada Acionista deve chegar a suas próprias conclusões sobre tal proposta.

Utilização e Distribuição do Laudo de Avaliação:

Este documento e as conclusões nele contidas foram elaborados para uso da DASA. Sendo assim,

Este laudo de avaliação não poderá ser distribuído em partes;

Este laudo foi preparado em linha com as exigências da Lei das SAs, e não deve ser utilizado por qualquer parte que tenha acesso a ele em qualquer
outro contexto ou para qualquer outra finalidade.

2 Visão das Transações e Considerações Gerais

Considerações Gerais
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3 Conclusões Artigo 256

Deliberato

Artigo 256 Inciso I Comentários EY Atende?

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante 
(artigo 247, parágrafo único).

O artigo 247 (paragrafo único) estipula que a aquisição seja classificada
como investimento relevante caso (i) o patrimônio líquido da
empresa adquirida seja maior que 10% da empresa Adquirente e (ii)
caso conjunto das sociedades coligadas e controladas desta empresa
adquirida, seja superior em 15% ao PL da Adquirente.

O patrimônio líquido da Deliberato, na data-base de 31 de março
de 2018, não atende a nenhum dos requerimentos acima, tendo em
vista sua representatividade sobre o PL da DASA.

x

Artigo 256 Inciso II:  O preço médio de cada ação ou quota 
ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir 
indicados: 

Comentários EY Atende?

a) cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias
anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).

Uma vez que a Deliberato não possui ações negociadas na bolsa de
valores, este item não se aplica.

n/a

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

O Patrimônio Liquido Ajustado da Deliberato, conforme artigo
183, é de R$ 4.357 mil, na data-base da avaliação.

O valor da Transação foi de R$ 34.157 mil.

O valor da Transação, quando comparado ao PLA da Deliberato é 7,8x
superior, caracterizando o investimento como relevante. O calculo
completo do PLA está demostrado na próxima sessão deste Laudo.

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois)
últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

O valor unitário ações negociadas da Deliberato é de R$ 42,7.

Este valor é superior em 15x o valor do lucro líquido por ação ou quota
dos últimos dois exercícios sociais, atualizados monetariamente.

As tabelas aqui demonstradas foram elaboradas de acordo com os requerimentos do Artigo 256, conforme exposto no slide 5. Os requerimentos foram
analisados de forma a caracterizar o investimento da DASA na Deliberato como relevante ou não. conforme abaixo:

1

2

3

4

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 
1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia
2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado
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5 Limitações Gerais 12 Apêndice
6  Anexos
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3 Conclusões Artigo 256

Deliberato

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado, segue abaixo os cálculos para atendimentos aos requisitos da 256, que suportaram as
conclusões demonstradas no slide anterior, na data- base de 31 de março de 2018:

Uma vez que o PL da Deliberato é
inferior a 10% do PL da DASA em março
de 2018, não é possível caracterizar o
investimento como relevante através
deste quesito.

Conforme demonstrado no item c acima,
o valor da Transação é 7,8x maior que o
PLA da Deliberato, caracterizando assim
o investimento como relevante (uma vez
que o valor da transação é superior à
1,5x), e por consequência se aplica a
convocação da assembleia-geral para
conhecimento a operação.

Conforme demonstrado acima, o valor
R$/por quota, é superior em mais de
15x o lucro líquido médio de 2017 e
2016, atualizado pelo IPCA (item i).

Desta forma, entendemos que o
investimento também é caracterizado
como relevante através deste inciso.

1 3 4

*conforme demonstrado na próxima sessão. Valores de Quotas 
informados pela Administração.

*Atualizado pelo IPCA (Bacen) até a data-base.
**Fonte: SPA/Administração

R$ bilhões
(a) PL Deliberato (31/03/2018) (0,004)                
(b) PL DASA (31/03/2018) 3,403
(c) = (a)/(b) (0,1%)

I - O preço de compra constituir, para a compradora, 
investimento relevante (artigo 247, parágrafo único).
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(a) Valor da Aquisição (R$ mil) 34.157               
(b) Número de Quotas Adquiridas* (mil) 800                    
(c) = (a)/(b) R$/por quota 42,7x

(d) Lucro Líquido em Dez/2016 (R$ mil) 1.826                 
(e) Lucro Líquido em dez/2017*  (R$ mil) 1.204                 
(f) Lucro Líquido Medio 2017 e 2016 (R$ mil) 1.515                 
(g) Número de Quotas Adquiridas** (mil) 800                    
(h) = (f)/(g) Lucro/Quota 1,9x
(i)= (h) x15 28,4x
*Atualizado pelo IPCA (Bacen) até a data-base.
**Fonte: SPA

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá 
ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por 

ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais, atualizado monetariamente. 

R$ mil
(a) Valor da Aquisição 34.157               
(b) PLA* Deliberato (31/03/2018) 4.357                 
(c) = (a)/(b) 7,8x

R$ mil
(d) Valor da Aquisição 34.157               
(e) Número de Quotas Adquiridas* (mil) 800                    
(f) = (d)/(e) 42,7x

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou 
quota, avaliado o patrimônio 

a preços de mercado (artigo 183, § 1º); 
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3 Conclusões Artigo 256

Insitus

Artigo 256 Inciso I Comentários EY Atende?

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento relevante 
(artigo 247, parágrafo único).

O artigo 247 (paragrafo único) estipula que a aquisição seja classificada
como investimento relevante caso (i) o patrimônio líquido da
empresa adquirida seja maior que 10% da empresa Adquirente e (ii)
caso conjunto das sociedades coligadas e controladas desta empresa
adquirida, seja superior em 15% ao PL da Adquirente.

O patrimônio líquido da Insitus, na data-base de 31 de março de
2018, não atende a nenhum dos requerimentos acima, tendo em vista
sua representatividade sobre o PL da DASA.

x

Artigo 256 Inciso II:  O preço médio de cada ação ou quota 
ultrapassar uma vez e meia o maior dos 3 (três) valores a seguir 
indicados: 

Comentários EY Atende?

a) cotação média das ações em bolsa, durante os 90 (noventa) dias
anteriores à data da contratação (artigo 254, parágrafo único);

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão
organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997).

Uma vez que a Insitus não possui ações negociadas na bolsa de
valores, este item não se aplica.

n/a

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado o
patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

O Patrimônio Liquido Ajustado da Insitus, conforme artigo 183, é
de negativos R$ 328 mil, na data-base da avaliação.

O valor da Transação foi de R$ 7.022 mil.

O valor da Transação, quando comparado ao PLA da Insitus (que
apesar se negativo) é superior a 1,5x, caracterizando o investimento
como relevante, tendo em vista a visão econômica. O calculo completo
do PLA está demostrado na próxima sessão deste Laudo.

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a 15
(quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois)
últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

O valor unitário ações negociadas da Insitus é de R$ 10,1.

Este valor não é superior em 15x o valor do lucro líquido por ação ou
quota dos últimos dois exercícios sociais, atualizados monetariamente.

x

As tabelas aqui demonstradas foram elaboradas de acordo com os requerimentos do Artigo 256, conforme exposto no slide 5. Os requerimentos foram
analisados de forma a caracterizar o investimento da DASA na Insitus como relevante ou não. conforme abaixo:

1

2

3

4
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5 Limitações Gerais 12 Apêndice
6  Anexos
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3 Conclusões Artigo 256

Insitus

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado, segue abaixo os cálculos para atendimentos aos requisitos da 256, que suportaram as
conclusões demonstradas no slide anterior, na data- base de 31 de março de 2018:

Uma vez que o PL da Insitus é inferior a
10% do PL da DASA em março de 2018,
não é possível caracterizar o
investimento como relevante através
deste quesito.

Conforme demonstrado no item c acima,
e considerando a visão econômica,
valor da Transação é superior a 1,5x o
PLA da Insitus, caracterizando assim o
investimento como relevante, e por
consequência se aplica a convocação da
assembleia-geral para conhecimento a
operação.

Conforme demonstrado acima, o valor
R$/por quota, não é superior em mais
de 15x o lucro líquido médio do
exercício de 2016 e 2017, atualizado
pelo IPCA (item i), assim não é possível
caracterizar o investimento como
relevante.

1 3 4

*conforme demonstrado na próxima sessão.

R$ bilhões
(a) PL Insitus (31/03/2018) (0,000)                
(b) PL DASA (31/03/2018) 3,403
(c) = (a)/(b) (0,0%)

I - O preço de compra constituir, para a compradora, 
investimento relevante (artigo 247, parágrafo único).
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(a) Valor da Aquisição (R$ mil) 7.022                 
(b) Número de Quotas Adquiridas* (mil) 692                    
(c) = (a)/(b) R$/por quota 10,1 x

(d) Lucro Líquido em Dez/2016 (R$ mil) 681                    
(e) Lucro Líquido em dez/2017*  (R$ mil) 455                    
(f) Lucro Líquido Medio 2017 e 2016 (R$ mil) 568                    
(g) Número de Quotas Adquiridas** (mil) 692                    
(h) = (f)/(g) Lucro/Quota 0,8x
(i)= (h) x15 12,0x
*Atualizado pelo IPCA (Bacen) até a data-base.
**Fonte: SPA

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá 
ser superior a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por 

ação (artigo 187 n. VII) nos 2 (dois) últimos exercícios 
sociais, atualizado monetariamente. 

R$ mil
(a) Valor da Aquisição 7.022                 
(b) PLA* Insitus (31/03/2018) (328)                   
(c) = (a)/(b) (21,4)x

R$ mil
(d) Valor da Aquisição (R$ mil) 7.022                 
(e) Número de Quotas Adquiridas* (mil) 692                    
(f) = (d)/(e) 10,1x

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou 
quota, avaliado o patrimônio 

a preços de mercado (artigo 183, § 1º); 
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 
Atendimento ao item B, inciso II

PLA - Deliberato

Patrimônio Líquido Antes e Depois dos Ajustes (R$ mil)

Composição dos ajustes (R$ mil)

(=) Patrimônio Líquido Contábil (3.961)

(+) Ajuste a Crédito do Patrimônio Líquido 11.841

(+) Ajuste a Débito do Patrimônio Líquido 376

(+) IR/CS sobre ajustes (passivo) 3.898

(=) Patrimônio Líquido a Preços de Mercado 4.357

Conclusão

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado,
nossa avaliação resultou em uma estimativa do valor do
Patrimônio Líquido a preços de mercado da Deliberato de BRL
4.357 milhões na data-base de 31 de março de 2018, conforme
ajustes demonstrados nesta sessão.

De forma a realizarmos o calculo do item b) do inciso II do artigo 256, se faz necessário o calculo do patrimônio líquido a preços de mercado da Deliberato.
Os ajustes foram realizados individualmente entre ativos e passivos. Os valores totais destes ajustes assim como o PLA da Deliberato está demonstrado
abaixo:

(3.961)

4.357

11.841

376
(3.898)

Patrimônio
Líquido

(data-base)

Ajuste a
Crédito do

PL

Ajuste a
Débito do PL

IR&CS Sobre
Ajustes

(passivo)

PL a Preços
de Mercado

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 
Atendimento ao item B, inciso II
Ajustes do Ativo - Deliberato

Principais premissas:

[a] Caixa e equivalentes: valores em caixa ou equivalentes,
representados por moedas nacionais.

Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,
dado a natureza dos ativos e sua relevância.

[b] Contas a receber: compõe-se de clientes nacionais já
liquidas de provisões para devedores duvidosos.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 60 dias, conforme
informado pela Administração, trazido ao valor presente
através da taxa Selic do período.

[c] Aplicações:. Aplicações financeiras de curto prazo.

Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,
dada a natureza dos ativos e relevância.

Ativos (R$ mil)

[d] Impostos a recuperar: são compostos por impostos retidos
sobre serviços (lei 10.833/03);

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme
informado pela Administração, trazido ao valor presente
através da taxa Selic do período.

[e] Adiantamentos: adiantamentos de fornecedores e seguros a
apropriar;

Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta.
Dada a sua relevância.

[f] Imobilizado: é constituído por móveis e utensílios,
equipamentos de comunicação, veículos, maquinas &
equipamentos e equipamentos de informática;

Critério de ajuste: o valor justo destes ativos foi estimado
através de avaliação específica. A lista de ativos avaliados,
metodologias e resultados estão apresentados no Anexo 6.

[g] Intangível: constituído por marcas & patentes.

Critério de ajuste: apesar de seu valor ser inferior a 5% do
ativo, seu valor justo já era conhecido, tendo em vista o
trabalho de Alocação do Preço de Compra.

Para mais detalhes sobre o ajuste a valor presente destas
contas, vide Anexo 6.

Ativo
 Valor 

Contábil 
% do 
Ativo

 Ajustes 
 Valor 
Justo 

[a] Caixa e Equivalentes 1            0,0% -         1            
[b] Contas a Receber 3.329     84,5% (34)         3.295     
[c] Aplicações Financeiras 20          0,5% -         20          
[d] Impostos a Recuperar 272        6,9% (1)           271        
[e] Adiantamentos 28          0,7% -         28          
[f] Imobilizado 285        7,2% 52          337        
[g] Intangível 6            0,2% 11.824   11.830   

Ativo 3.941     100,0% 11.841   15.782   

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 
Atendimento ao item B, inciso II
Ajustes do Passivo - Deliberato

Passivos (R$ mil)

Passivo
 Valor 

Contábil 
% do 

Passivo
 Ajustes 

 Valor 
Justo 

[h] Contas a Pagar 2.374     30,0% (24)        2.349     
[i] Empréstimos e Financiamentos 2.478     31,4% (336)      2.142     
[j] Tributos e Contribuições a Recolher 810       10,2% (4)          805       
[k] Obrigações Trabalhistas 761       9,6% (4)          757       
[l] Parcelamento de Tributos 589       7,5% (3)          586       

[m] Obrigações Trabalhistas LP 385       4,9% (2)          383       
[n] Parcelamento de Tributos LP 506       6,4% (3)          504       

Passivo 7.902     100% (376)      7.526     

Principais premissas:

[h] Contas a pagar fornecedores: é constituída por contas a
pagar em moeda nacional com terceiros;

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 60 dias, conforme
informado pela Administração, trazido ao valor presente
através da taxa Selic do período.

[i] Empréstimos e financiamentos: são compostos em sua
maioria por empréstimos de capital de giro e cheque especial
com os bancos Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica,
entre outros

Critério de ajuste: R$ 1.679 mil referem-se à dívidas de capital
de giro e foram projetadas de acordo com o cronograma de
pagamento fornecido pela Administração. Estas prestações
foram ajustadas a valor presente, através da taxa média de
empréstimos para esta finalidade, extraída da tabela Notimp.
O restante das dividas (R$ 525 mil), referem-se ao cheque
especial e foram ajustadas a valor presente, considerando o
prazo de 30 dias e taxa de juros para esta finalidade.

[j, l, n] Tributos a recolher e Parcelamento de tributos de
curto e longo prazo: referem-se majoritariamente à INSS, ISS,
PIS e COFINS.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para todas
as contas, conforme informado pela Administração, trazido ao
valor presente através da taxa Selic do período.

[k, m] Obrigações trabalhistas de curto e longo prazo:
referem-se majoritariamente à salários a pagar, provisão de
férias e outras quitações trabalhistas.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para
todas as contas, conforme informado pela Administração,
trazido ao valor presente através da taxa Selic do
período.

Para mais detalhes sobre o ajuste a valor presente destas contas,
vide Anexo 6.

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 
Atendimento ao item B, inciso II

PLA - Insitus

Patrimônio Líquido Antes e Depois dos Ajustes (R$ mil)

Composição dos ajustes (R$ mil)

(=) Patrimônio Líquido Contábil (313)

(+) Ajuste a Crédito do Patrimônio Líquido (34)

(+) Ajuste a Débito do Patrimônio Líquido (11)

(+) IR/CS sobre ajustes (ativo) 8

(=) Patrimônio Líquido a Preços de Mercado (328)

Conclusão

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado,
nossa avaliação resultou em uma estimativa do valor do
Patrimônio Líquido a preços de mercado da Insitus de negativos
BRL 328 mil na data-base de 31 de março de 2018, conforme
ajustes demonstrados nesta sessão.

De forma a realizarmos o calculo do item b) do inciso II do artigo 256, se faz necessário o calculo do patrimônio líquido a preços de mercado da Insitus. Os
ajustes foram realizados individualmente entre ativos e passivos. Os valores totais destes ajustes assim como o PLA da Insitus está demonstrado abaixo:

(313)

(34) 8

PL contábil Ajuste a
crédito

Ajuste a
débito

IR/CS sobre
ajustes

PL a preço
de mercado

11

(328)

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 
Atendimento ao item B, inciso II
Ajustes do Ativo - Insitus

Principais premissas:

[a] Caixa e equivalentes: valores em caixa ou equivalentes,
representados por moedas nacionais.

Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,
dado a natureza dos ativos.

[b] Contas a receber: compõe-se de clientes nacionais já
liquidas de provisões para devedores duvidosos.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme
informado pela Administração, trazido ao valor presente
através da taxa Selic do período.

[c] Aplicações:. Aplicações financeiras de curto prazo.

Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,
dado a natureza dos ativos e relevância.

Ativos (R$ mil)

[d] Impostos a recuperar: são compostos por impostos retidos
sobre serviços;

Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,
dado a relevância dos ativos.

[e] Adiantamentos: adiantamentos a fornecedores;

Critério de ajuste: não houve ajustes realizados na conta,
dado a relevância dos ativos.

[f] Imobilizado: é constituído por maquinas & equipamentos,
equipamentos de informática e benfeitorias em imóveis de
terceiros;

Critério de ajuste: o valor justo destes ativos foi estimado
através de avaliação específica. A lista de ativos avaliados,
metodologias e resultados estão apresentados no Anexo 6.

[g] Intangível: constituído por softwares.

Critério de ajuste: o software teve seu valor baixado por não
possuir individualmente valor de mercado.

Para mais detalhes sobre o ajuste a valor presente destas contas,
vide Anexo 6.

Ativo
 Valor 

Contábil 
% do 
Ativo

 Ajustes 
 Valor 
Justo 

[a] Caixa e Equivalentes de Caixa 101       12,4% -        101       
[b] Contas a Receber de Clientes 154       18,8% (1)          153       
[c] Aplicações Financeiras 2           0,2% -        2           
[d] Impostos a Recuperar 2           0,3% -        2           
[e] Adiantamentos 30         3,6% -        30         
[f] Imobilizado 444       54,3% 52         496       
[g] Intangível 85         10,4% (85)        -        

Ativo 818       100,0% (34)        783       

IR&CS sobre Ajustes -        n/a 8           8           

Total do Ativo 818       100,0% (27)        791       

Fonte: EY/ Administração
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4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 
Atendimento ao item B, inciso II
Ajustes do Passivo - Insitus

Passivos (R$ mil)

Principais premissas:

[h] Contas a pagar fornecedores: é constituída por contas a
pagar em moeda nacional com terceiros;

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme
informado pela Administração, trazido ao valor presente
através da taxa Selic do período.

[i] Tributos e Contribuições a Recolher: referem-se
majoritariamente à INSS, ISS, PIS e COFINS.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para R$
85 mil, 60 dias para R$ 90 mil, 90 dias para R$ 9 mil, e 120
para R$ 140 mil, conforme informado pela Administração,
trazido ao valor presente através da taxa Selic do período.

[j] Obrigações trabalhistas: referem-se majoritariamente à
salários a pagar, provisão de férias e outras quitações
trabalhistas.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para
todas as contas, conforme informado pela Administração,
trazido ao valor presente através da taxa Selic do
período.

[k] Empréstimos e financiamentos: referem-se à empréstimos
de curto prazo de capital de giro.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para
todas as contas, conforme informado pela Administração,
trazido ao valor presente através da taxa de juros para
esta finalidade, de acordo com a tabela Notimp
(BACEN).

[l] Dividendos a pagar:

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias,
conforme informado pela Administração, trazido ao valor
presente através da taxa Selic do período.

[m] Parcelamento de Tributos: referem-se majoritariamente à
PPI e ISS.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias,
conforme informado pela Administração, trazido ao valor
presente através da taxa Selic do período.

Para mais detalhes sobre o ajuste a valor presente destas contas,
vide Anexo 11.

.

Passivo
 Valor 

Contábil 
% do 

Passivo
 Ajustes 

 Valor 
Justo 

[h] Fornecedores 208       18,4% (1)          207       
[i] Tributos e Contribuições a Recolher 325       28,7% (4)          321       
[j] Obrigações Trabalhistas 266       23,5% (1)          264       
[k] Empréstimos e financiamentos 75         6,6% (1)          74         
[l] Dividendos a Pagar 79         7,0% (0)          79         

[m] Parcelamento de Tributos 179       15,8% (4)          175       

Passivo 1.131     100% (11)        1.119     

Fonte: EY/ Administração
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1. Para atingir o objetivo deste trabalho, foram aplicados procedimentos sempre baseados em fatos históricos, perspectivas econômicas e de mercado
vigentes e da estratégia das Empresas existente na data base da análise. Os valores apresentados nesse relatório são resultantes da análise de dados
históricos (financeiros e gerenciais), além de projeções de eventos futuros;

2. Os comentários e as análises apresentados neste relatório foram desenvolvidos por profissionais da EY com informações fornecidas pela DASA e todas
as suas subsidiárias e pelas empresas Deliberato e InSitus, assim como por fontes externas, quando indicado;

3. A EY, os sócios e/ou profissionais da equipe que tenham participado da elaboração deste trabalho, não possuem qualquer interesse, direto ou indireto, na
DASA e todas as suas subsidiárias, na Deliberato e InSitus e/ou na operação pretendida por estas, bem como atestam não haver circunstância relevante que
possa caracterizar conflito de interesse dos mesmos para com a DASA, a Deliberato a InSitus e/ou os serviços ora contratados, caracterizando, assim, sua
independência. Os honorários estimados para a execução deste trabalho não foram baseados e não têm qualquer relação com os resultados aqui
reportados;

4. Nenhum controlador ou administrador da Deliberato e InSitus e/ou da DASA e todas as suas subsidiárias (i) direcionou, limitou, dificultou ou praticou
quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de
trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões; (ii) restringiu de qualquer forma, nossa capacidade de determinar as conclusões
apresentadas de forma independente; e (iii) determinou as metodologias por nós utilizadas para elaboração da avaliação da Deliberato InSitus;

5. Este trabalho não tem como escopo qualquer tipo de procedimento de auditoria, mas tem como base, dentre outras, as demonstrações financeiras
auditadas da Empresa e os relatórios de due diligence elaborados pela EY;

6. As projeções têm como base as informações extraídas das demonstrações financeiras disponibilizadas pela Empresa, experiências adquiridas em
reuniões e discussões com a Administração, informações públicas, a experiência da EY no setor em que a Empresa atua e em análises de mercado, que a
EY considera consistentes, relevantes e apropriadas;

7. Não foram efetuadas investigações sobre os títulos de propriedade da Empresa, nem verificações da existência de ônus ou gravames;

8. A EY não tem responsabilidade de atualizar este relatório para eventos e circunstâncias que ocorram após a data-base;

9. Não faz parte do nosso trabalho fornecer planilhas eletrônicas e/ou modelos financeiros que suportaram nossas análises;

10. Nossa avaliação é realizada com base em elementos que são razoavelmente esperados, portanto, não leva em consideração possíveis eventos
extraordinários e imprevisíveis (novo regulamento para as empresas, mudanças na legislação tributária, catástrofes naturais, eventos políticos e sociais,
nacionalizações, entre outros);

11. Nossa avaliação foi baseada nas melhores informações e estimativas disponíveis. No entanto, como qualquer projeção engloba risco e incertezas, os
resultados reais podem apresentar diferença quando comparados às projeções realizadas;

12. Nossas análises tratam a Deliberato, a InSitus e a DASA e todas as suas subsidiárias como operações independentes (stand-alone) e, portanto, não
incluem benefícios ou perdas operacionais, fiscais ou de outra natureza, valor incremental e/ou custos, caso existam, que a Deliberato, a InSitus e a DASA
possam ter a partir da conclusão da operação, caso efetivada, ou de qualquer outra operação. A avaliação também não leva em conta eventuais ganhos ou
perdas operacionais e financeiras que possam haver posteriormente à operação.
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Overview

Na avaliação de uma empresa, geralmente são utilizadas uma das três abordagens seguintes: (i) Abordagem da Renda; (ii) Abordagem de Mercado; e (iii)
Abordagem de Custos. Ainda que cada uma dessas abordagens possa ser considerada para a estimativa de valor de uma empresa, a natureza e as
características da mesma indicarão qual a mais indicada.

Abordagem da Renda

Uma das metodologias da abordagem da renda é o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), o qual se baseia no fluxo de caixa projetado da empresa objeto da
análise. Ao aplicar esta abordagem, o fluxo de caixa disponível para distribuição é calculado para um período finito de anos. O fluxo de caixa disponível é
definido, para fins desta análise, como a quantidade de dinheiro que pode ser distribuída para os acionistas ou dívida do negócio sem prejudicar a
rentabilidade futura ou as operações da companhia em questão.

O fluxo de caixa disponível para distribuição e o valor final (o valor da companhia ao fim do período de tempo estimado) são então descontados a valor
presente para derivar uma indicação de valor da participação de 100% no capital total investido da empresa.

Nesse contexto, o valor operacional é definido como o valor presente dos fluxos de caixa da empresa. A derivação do valor operacional pode representar
tanto uma participação de controle ou uma participação minoritária, dependendo de como o fluxo de caixa for projetado. O valor de mercado do capital de
terceiros (ou o valor contabilizado se o valor de mercado não estiver disponível), se presente, é então subtraído do valor operacional para se chegar ao valor
aos acionistas.

Abordagem de Mercado

A abordagem de Mercado é formada pelos métodos de comparação entre empresas similares (Guideline Company Method GCM) e o método de
comparação de transações similares (Similar Transactions Method STM). O GCM foca em confrontar a empresa-objeto da avaliação com outras
razoavelmente similares de capital aberto. Nesse método, os múltiplos da avaliação são: (i) derivados dos dados operacionais das empresas comparáveis
selecionadas; (ii) avaliados e ajustados com base nos pontos fortes e fracos da empresa-objeto em relação às comparáveis selecionadas; e (iii) aplicados
aos dados operacionais da empresa-objeto para chegar a um indicativo de valor. Ao aplicar este método, os múltiplos da avaliação são derivados com base
nas demonstrações financeiras das companhias comparáveis.

Para eliminar os impactos de estruturas de capital diversas entre as empresas selecionadas, os múltiplos da avaliação podem ser derivados de forma
desalavancada. Em outras palavras, os múltiplos são selecionados e utilizados de acordo com o capital total investido. Indicações de valor derivadas de
comparação entre empresas semelhantes geralmente são utilizadas no mercado referente a ações minoritárias.

No STM, o foco é o valor pago em transações ocorridas na indústria da empresa-objeto ou em setores da indústria relacionados. Este método utiliza
múltiplos baseados em transações reais para chegar a um indicativo de valor. Tais indicativos de valor são geralmente voltados para o valor do controle
majoritário.
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Abordagem do Custo

O método do patrimônio líquido ajustado representa uma das metodologias compreendidas na Abordagem do Custo. Neste método, a análise de valor é
realizada nos ativos fixos, ativos financeiros e demais ativos reconhecíveis da empresa-objeto. O valor agregado derivado destes ativos é então compensado
em relação ao valor estimado de todos os passivos existentes e possíveis, resultando em uma indicação do valor ajustado do patrimônio líquido. Indicações
de valor derivadas do método do patrimônio líquido ajustado são voltadas geralmente para o controle majoritário. Uma companhia em exercício geralmente
possui um valor mais alto do que o estimado para seus ativos devido a vários fatores: (i) os ativos avaliados separadamente podem não refletir o valor
econômico relativo ao fluxo de caixa projetado que os mesmos podem gerar; (ii) esta abordagem pode não refletir completamente a sinergia dos ativos, mas
apenas seus valores independentes; e (iii) ativos intangíveis inerentes à atividade da companhia tais como reputação, marca, sistemas proprietários e
procedimentos ou oportunidades superiores de crescimento são difíceis de medir de modo independente do fluxo de caixa gerado pelos mesmos.

5 Limitações Gerais
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A aplicação do método do fluxo de caixa descontado requer a utilização de uma taxa de desconto adequada. O método do FCD é aplicado sobre condições
de incerteza. No uso comum, o risco de mercado refere-se a qualquer exposição a algo incerto que possa provocar consequências negativas. Normalmente,
assume-se que os participantes do mercado são avessos ao risco, estes optando por atuar com grau reduzido de incerteza, e uma expectativa de lucro que
reflita essa situação. Os participantes do mercado procuram compensação, referida como prêmio de risco, para aceitarem a incerteza.

Portanto, a determinação da taxa de desconto implica nos fluxos de caixa gerados pelo ativo, comparados aos fluxos de caixa gerados pelo mais favorável
investimento alternativo. Nesse sentido, deve ser observado cuidadosamente que os fluxos de caixa do ativo em análise e o investimento alternativo são
equivalentes em termos de risco e maturidade.

A determinação da taxa de desconto é baseada no WACC. A seguinte fórmula é aplicada no cálculo do WACC:

WACC = WE * KE + WD * KD

Onde:

WE = valor do capital próprio/ valor do capital total

KE = custo do capital próprio

WD = valor do capital de terceiros/ valor do capital total

KD = custo do capital de terceiros

Como o WACC reflete um risco específico de uma empresa, os ajustes são determinados com base no perfil de risco de um ativo específico.
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Custo do capital próprio

Para estimar o custo do capital próprio, é usado o Capital Asset Pricing Model (CAPM). O CAPM postula que o custo de oportunidade do capital próprio é
igual ao retorno de um ativo livre de risco, mais o prêmio de risco individual. O prêmio de risco é o risco sistêmico de uma companhia (beta), multiplicado
pelo prêmio de risco.

A equação para o custo de capital próprio é:

O ponto inicial para estimar o custo do capital próprio é a taxa de retorno livre de risco. Na prática, a taxa de juros de longo prazo de investimentos
financeiros livre de risco (e.g. títulos financeiros pré-fixados do setor público) é usada como guia para determinar a taxa de juros de interesse.

O prêmio de risco de mercado é definido como a diferença entre um retorno esperado num portfólio de mercado e a taxa livre de risco. Estudos de mercado
de capitais de longo prazo têm mostrado que os investimentos históricos em ações geram retornos entre 4,0% e 7,0% mais altos que os investimentos em
ativos de baixo risco.

O Capital Asset Pricing Model (CAPM) leva em conta o risco específico da companhia através dos fatores beta. Tais fatores representam uma figura de
ponderação para a sensibilidade do retorno da companhia comparada com a tendência de todo o mercado. Eles são, portanto, medidas de volatilidade do
risco sistêmico. Quanto maior for a diferença positiva entre o beta e número um, maior será a volatilidade. Quanto maior for a diferença negativa entre o beta
e o número um, menor a volatilidade com relação à média do mercado. Fatores beta são idealmente determinados com referência a todo mercado de
capitais, desde que o conceito de risco sistêmico e específico exija que ações individuais sejam medidas com relação ao portfólio do mercado.

Quando atividades em diferentes países são levadas em consideração, pode ser apropriado o uso do prêmio de risco do país específico.

Estrutura de Capital

A estrutura de capital é derivada de uma média da estrutura de capital de um grupo de empresas comparáveis.

5 Limitações Gerais

Derivação da Taxa de Desconto

KE BR + SP, com 

KE = retorno esperado do mercado 

RF = taxa livre de risco 

ß = risco sistemático de uma ação 

MRP = prêmio de risco 

BR = risco país 

SP = risco específico 
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Anexo 1 Balanço Patrimonial Consolidado - Deliberato
6 Anexos

BP (R$ mil)

Ativo
 Valor 

Contábil 
% do 
Ativo

 Ajustes 
 Valor 
Justo 

[a] Caixa e Equivalentes 1           0,0% -        1           
[b] Contas a Receber 3.329     84,5% (34)        3.295     
[c] Aplicações Financeiras 20         0,5% -        20         
[d] Impostos a Recuperar 272       6,9% (1)          271       
[e] Adiantamentos 28         0,7% -        28         
[f] Imobilizado 285       7,2% 52         337       
[g] Intangível 6           0,2% 11.824   11.830   

Ativo 3.941     100,0% 11.841   15.782   

Passivo
 Valor 

Contábil 
% do 

Passivo
 Ajustes 

 Valor 
Justo 

[h] Contas a Pagar 2.374     30,0% (24)        2.349     
[i] Empréstimos e Financiamentos 2.478     31,4% (336)      2.142     
[j] Tributos e Contribuições a Recolher 810       10,2% (4)          805       
[k] Obrigações Trabalhistas 761       9,6% (4)          757       
[l] Parcelamento de Tributos 589       7,5% (3)          586       

[m] Obrigações Trabalhistas LP 385       4,9% (2)          383       
[n] Parcelamento de Tributos LP 506       6,4% (3)          504       

Passivo 7.902     (376)      7.526     

IR&CS sobre Ajustes -        3.898     3.898     

Patrimônio Líquido (3.961)   8.319     4.357     

Total do Passivo 3.941     11.884   

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

Contas a receber: compõe-se de clientes nacionais já líquidos de
provisões para devedores duvidosos.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o
prazo de recebimento médio 60 dias, conforme informado pela
Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária
do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo das contas a
receber é de BRL 3.295 mil, gerando uma redução de valor de BRL 34 mil.

Anexo 2 Contas a receber - Deliberato
6 Anexos

Contas a receber (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 3.329

Ajuste a Valor Justo (34)

Valor justo 3.295

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

Impostos a recuperar: são compostos por impostos retidos sobre
serviços (lei 10.833/03);

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o
prazo de recebimento médio 30 dias, conforme informado pela
Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária
do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta
é de BRL 271 mil, gerando uma redução de valor de BRL 1 mil.

Anexo 2 Impostos a Recuperar - Deliberato
6 Anexos

Impostos a Recuperar (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 272

Ajuste a Valor Justo (1)

Valor justo 271

Fonte: EY/Administração
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Anexo 2 Ativos Intangíveis - Deliberato
6 Anexos

Ativos Intangíveis - Marca (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 

2018) 6

Ajuste a Valor Justo 11.824

Valor justo 11.830

Descrição

Intangível relacionado a Marca Deliberato que
possui atuação no mercado de exames
laboratoriais e realização de coletas em
indústrias, empresas e residências

Metodologia de Avaliação

O método de avaliação utilizado foi Relief-from-

Royalty (RFR).

Esta metodologia é comumente utilizada para
avaliar esse tipo de intangível e assume a
economia da Empresa com despesas com
royalties caso a marca não tivesse sido parte
da Transação.

Vide Apêndice C para uma discussão geral e
definição de abordagens e métodos de
avaliação.

Visando estimar o valor justo da marca
Deliberato, as principais premissas utilizadas na
avaliação deste intangível foram:

Receita líquida

Para a avaliação dos ativos da marca, 100%
da receita foi considerada como relevante.

A projeção da receita está descrita na sessão
Avaliação Deliberato.

Taxa de Royalty

Foi utilizado um percentual de 4,3% de taxa
royalty, sendo este baseado na análise de
Profit Split (limite mínimo de 25%).

IR&CSLL

Consideramos uma alíquota de IR&CS
(Imposto de Renda e Contribuição Social) de
34,0% para estimar os fluxos de caixa da
Marca, de acordo com a Legislação Fiscal do
Brasil, bem como as expectativas dos outros
participantes no mercado.

Vida útil

Com base em discussões com a
Administração e análises de mercado a vida
útil da marca foi definida em 30 anos, em
linha também com a vida útil de outras
marcas adquiridas pela DASA.

Benefício Fiscal da Amortização (TAB)

No contexto da avaliação de ativos
intangíveis, o valor do TAB reflete o benefício
fiscal da amortização do ativo intangível
reconhecido. O valor do TAB é baseado em
conceitos de avaliação e não em conceitos

contábeis ou fiscais. Para o seu cálculo,
consideramos a vida útil de 30 anos da
marca, conforme citado anteriormente, e a
alíquota de imposto brasileira de 34,0%.

Taxa de desconto

Com base nos riscos dos ativos intangíveis
avaliados e considerando a marca, foram
adotadas taxas de desconto de 14,2% em R$
e em termos nominais (considerando a
inflação), que representa o WACC de 14,2%.

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos
parâmetros e premissas demonstrados, a
nossa recomendação para o valor justo desta
conta é de BRL 11.830 mil, gerando um
aumento de valor de
BRL 11.824 mil.

Fonte: EY/Administração
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Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
demonstrados nos próximos slides a nossa recomendação para o valor
justo desta conta é de BRL 337 mil, gerando um aumento de valor de BRL
52 mil.

O calculo do valor justos deste ativos estão demonstrados nos slides
seguintes (slides 35 a 39).

Anexo 2 Ativos Tangíveis - Deliberato
6 Anexos

Ativos Tangiveis (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 285

Ajuste a Valor Justo 52

Valor justo 337

Fonte: EY/Administração
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Ativos Tangíveis - Deliberato

Principais PremissasRecomendação de valores

R$ 337 mil

Classe de ativos Deliberato Valor Justo

Bens Móveis

Equipamentos de Informática e 
Telefonia 136 

Máquinas e Equipamentos
108 

Móveis e Utensílios 47

Veículos 46 

Subtotal bens móveis 337

Total Ativos Tangíveis 337

Valor Justo (BRL em milhares)

Visão Geral

O escopo de nossa análise incluiu a avaliação
dos bens móveis pertencentes a Deliberato
adquiridos pela DASA no contexto de avaliação a
valor justo dos bens tangíveis na data-base de 31
de Março de 2018.

Vistorias técnicas

Realizamos a vistoria em campo na unidade
relacionada abaixo no dia 25 de Outubro de
2018.

Rua Araguaia, 97 Vila Nelly, Município de
Itaquaquecetuba SP

A vistoria nos permitiu entender melhor a
natureza, a condição e as operações dos ativos
nos locais e comparar os principais ativos
observados com a lista de imobilizado fornecida.
Durante nossas inspeções no local, notamos e
coletamos as seguintes informações para os
principais ativos.

Marca, modelo, capacidade; e

Idade e estado de conservação.

Reuniões e entrevistas com a Administração

Além da inspeção do local, consultamos a equipe
da administração da DASA para reunir
informações adicionais necessárias para realizar
a avaliação dos bens móveis. Isso incluiu
reuniões com as equipes principais envolvidas na
compra de novos equipamentos para:

Obter informações relativas a custos de
reposição e de mercado dos equipamentos;

Reunir informações técnicas e tendências de
custos;

Compreender as políticas de manutenção e
reformas relacionadas aos ativos.

Metodologia de avaliação

Ao realizar a avaliação dos ativos listados no
imobilizado datado de 31 de março de 2018
(bens tangíveis), consideramos as principais
funções dos ativos e instalações como parte de
nossas análises. Também observamos e
consideramos os principais drivers de valores.

Consideramos as três principais abordagens de
valor (Custo, Abordagens de Mercado e Renda) e
os métodos que compreendem essas
abordagens. Com base na natureza dos ativos e
informações disponíveis, concluímos sobre a
abordagem mais apropriada para avaliar cada
uma das cada uma das categorias de ativos.

Fonte: EY/Administração
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Ativos Tangíveis - Deliberato

Principais PremissasRecomendação de valor

R$ 337 mil

Classe de ativos
EY

Dep.
VU 

(anos)
Hold 

Factor

Equipamentos de 
Informática e Telefonia Linear 3-10 3%

Máquinas e 
Equipamentos

Iowa 
R2 8-17 10%

Móveis e Utensílios Linear 5-10 5%

Veículos Linear 5 30%

Classe EY
Valor 
Justo

Equipamentos de Informática e Telefonia
136 

Máquinas e Equipamentos
108 

Móveis e Utensílios
47

Veículos
46 

Valor Justo Total 337

Depreciação, Vida Útil e Hold Factor

Valor Justo (BRL em milhares)

[1] IBAPE-SP e American Society of Appraisers (ASA)

Descrição

Com base nos ativos identificados, os bens
móveis foram classificados em grupos
considerando suas funcionalidades. Essas
classificações foram realizadas com o intuito de
facilitar o agrupamento de itens similares, a fim
de auxiliar certas etapas do processo de
avaliação como, por exemplo, a seleção da
metodologia de avaliação e sua aplicação. As
classes de bens móveis compreendidas pelo
escopo do trabalho são as seguintes:

Equipamentos de informática: inclui
microcomputadores, switches, notebooks,
impressoras, monitores de vídeo, entre
outros.

Máquinas e equipamentos: inclui centrífugas,
analisadores sanguíneos, balanças,
microscópios, dentre outros.

Móveis e utensílios: inclui mesas, cadeiras,
armários, bancadas, poltronas, bebedouros,
entre outros.

Veículos: veículos de passeio.

Para estimar o valor justo dos bens móveis,
baseamo-nos principalmente nos método da
quantificação do custo e comparativo de
mercado. A metodologia foi aplicada
apropriadamente considerando a natureza dos
bens em estudo.

Nossa análise dos bens móveis foi realizada
com base em vistoria e informações fornecidas
pela Administração e terceiros, as quais

julgamos confiáveis.

Principais premissas

Vida útil: Nossa pesquisa de vidas úteis técnicas
foi baseada nas seguintes fontes externas de
informação, além de contato com fornecedores:

Tabela de Estudo de Vidas Úteis para
Máquinas e Equipamentos do IBAPE SP; e

Tabela de vidas úteis publicada pela ASA
American Society of Appraisers.

Realizamos uma vistoria no local como parte de
nossa análise no dia 25 de Outubro de 2018.

Nenhum tipo de obsolescência econômica
ou funcional foi detectado durante nossas
análises.

Todos os veículos foram avaliados pela
Abordagem de Mercado.

Seleção de metodologia

Consideramos as duas principais abordagens
de valor (Custo e Abordagens de Mercado) e os
métodos que compreendem essas abordagens.
Com base na natureza dos ativos e informações
disponíveis, concluímos sobre a abordagem
mais apropriada para avaliar cada uma das
categorias de ativos. Por favor, consulte o
Apêndice D para uma discussão geral e
definição de abordagens e métodos de
avaliação.

Como mencionado anteriormente, as
abordagens de mercado e custo foram usadas
para avaliar os bens móveis.
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Ativos Tangíveis - Deliberato

Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado

A Abordagem de Mercado analisa as condições de
mercado e as transações comparáveis ativos
avaliados e estima o valor onde dados confiáveis
disponíveis sobre vendas comparáveis ser
encontrados. O valor justo é estimado comparando
as vendas recentes e os preços de venda de
ativos similares e ajustando esses itens
comparáveis base em fatores como idade,
condição, capacidade / uso e tipo de venda.
Portanto, a aplicação da metodologia típica de
Abordagem de Mercado é altamente dependente
da disponibilidade e qualidade de informações de
vendas comparáveis.

Em nossa aplicação da Abordagem de Mercado,
usamos fontes publicadas de transações de
mercado, como as versões on-line de fipe.com.br
para estimar o Valor Justo para determinados
veículos. Os comparáveis dessas
fontes foram usados estimar uma
recomendação. Ao avaliar o Valor Justo através da
aplicação da Abordagem de Mercado, não foram
necessários ajustes adicionais para deterioração
física e obsolescência funcional e econômica,
porque essa abordagem normalmente reflete a
maioria das formas de obsolescência e
deterioração física.

Aplicação do Método da Quantificação do
Custo

Ao aplicar a Abordagem de Custo, primeiro
estimamos os custos atuais de reprodução /
reposição para os ativos aplicáveis um
método direto ou indireto inflacionário").

Cálculo do CRN através do método direto

A estimativa direta do custo de reposição a novo
(CRN) é baseada em parâmetros físicos e técnicos
dos ativos. Utilizamos principalmente as
informações contidas na listagem contábil, nos
dados coletados durante a vistoria e nas
informações detalhadas fornecidas em resposta a
nossos formulários de solicitação.

Cálculo do CRN através do método indireto

Aplicamos o método indireto da abordagem de
custos quando não havia informações suficientes
disponíveis para a aplicação do método direto ou
da abordagem de mercado. Sob o método de
quantificação do custo indireto, o custo de
reprodução a novo para cada ativo ou grupo de
ativos foi estimado pela indexação dos custos
históricos registrados no imobilizado com base no
tipo de ativo e na data de aquisição. Esses custos
geralmente incluem o custo base do ativo,
quaisquer considerações adicionais em relação a
frete, imposto, entrega local, instalação e
comissionamento, e custos indiretos, como
engenharia, compras, gerenciamento de
construção e custos de empréstimos conforme
apropriado e aplicável.

Com base nas informações fornecidas pela
administração da Target, concluímos que as
informações de custo capitalizado e data de
aquisição informadas no imobilizado eram
históricas e, portanto, permitiam a aplicação do
método de quantificação de custo indireto para
avaliar os bens móveis.

Os fatores de ajuste de preço/índice utilizados em
nossa análise foram derivados de índices de

inflação publicados por Fundação Getúlio Vargas,
para o Brasil.

Depreciação física e obsolescência

Devido ao fato de os ativos estarem em uso em
vários períodos de tempo, é razoável supor que o
valor de um ativo é menor do que seu custo de
reposição / reprodução a novo. Portanto, as
concessões foram feitas para a depreciação física,
bem como para a obsolescência funcional e
econômica, conforme possam ser aplicadas.

Nossa estimativa de depreciação física foi
realizada principalmente sob o conceito idade/vida.
Sob este conceito, a perda física de valor é
atribuída através da relação entre a vida útil
estimada de um ativo e sua vida útil remanescente
em um determinado período no tempo. As
principais definições são os seguintes:

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 
1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia
2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado
3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato
4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus
5 Limitações Gerais 12 Apêndice
6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 37 de 101

05 de Junho de 2019

6 Anexos

Ativos Tangíveis - Deliberato

Vida útil técnica A vida útil, geralmente
em anos, de um ativo será usada antes de sua
deterioração a uma condição inutilizável ou
quando este é retirado de serviço.

Idade Cronológica O tempo decorrido
da vida de um ativo desde que foi originalmente
posto em serviço.

Idade efetiva A idade do ativo indicada
pela sua atual condição, o qual pode ser ou não
igual a IC.

Vida útil remanescente - Período
contado em anos desde a data-base da análise
até a data estimada/ esperada em que o bem
deixará de ser economicamente viável.

As estimativas da vida útil na avaliação dos bens
móveis foram baseadas nas discussões com o
responsável da Administração, nossas vistorias
físicas, diversas fontes publicadas e nossa
experiência em avaliação de ativos similares.

Diferentes perfis de deterioração física são
conhecidos e amplamente utilizados na prática que
operam sob os conceitos básicos descritos
anteriormente. No Método da Quantificação do
Custo, nós utilizamos a seguinte metodologia de
deterioração física:

Iowa Curva de Iowa curva derivada para
medir a utilidade econômica de um ativo em
relação à sua vida econômica e considera a
premissa de acumular custos de manutenção
de rotina e manutenção geral dos ativos. A
curva de Iowa tem como base estudo e
pesquisa realizada pela Universidade do

Estado de Iowa. Este método utiliza um
conceito de idade-vida em que se mede a
perda física de valor atribuído a uma redução
na qualidade de um dado tipo de ativo que se
mantenha em serviço ou utilização, ao longo de
um dado período de tempo. O período de
tempo é medido a partir do momento em que o
ativo é colocado em uso até que seja retirado
de serviço. Além disso, em consequência do
desgaste, um ativo pode ser cada vez mais
caro para se operar ao longo do tempo,
acumulando custos de manutenção e
resultando em uma diminuição de sua utilidade
global.

Linear - Um consumo linear de utilidade de um
ativo durante a sua vida útil.

Em relação a várias classificações de ativos,
adotamos as vida úteis, perfis de depreciação e
fatores residuais em nossa análise conforme
mostrado na tabela de premissas do início do
capítulo. Os fatores de residuais são os níveis
estimados de depreciação que são usados
estabelecer um valor mínimo para os ativos
remanescentes em uso, mas que atingiram ou
excederam sua VU atribuída.

Obsolescência Funcional

Obsolescência funcional pode ser atribuída aos
excessos de custo de capital ou custo de operação
associados a um ativo ou grupo de ativos. O
excesso de custo de capital, que é a diferença
entre o valor de reprodução e o valor de reposição,
mede a diminuição do investimento necessário
para uma substituição do ativo para produzir o

mesmo ou similar produto a que está sujeito o
ativo. Essa forma de obsolescência é vista em
tecnologias mais recentes e custos de construções
que tipicamente possuem valores menores que o
ativo atual.

Com base em nossas análises, não foram
observadas evidências de obsolescência funcional
uma vez que a tecnologia inerente aos tipos de
bens avaliados são as mais recentes utilizadas no
mercado e não tem sofrido mudanças nas últimas
décadas. Assim sendo, não foi realizado nenhum
ajuste nos bens móveis relativos à obsolescência
funcional.

Obsolescência Econômica

A obsolescência econômica é a perda de valor
causada por adversas condições externas do
ativo, como baixa demanda de mercado para o
produto, mudança do foco do mercado,
indisponibilidade de transporte e excessos das
regulamentações governamentais.

Com base em nossas análises, não observamos a
necessidade de aplicar uma penalidade nos ativos
pertencentes a Adquirida.
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Ativos Tangíveis - Deliberato

Ativos tangíveis (BRL em milhares)

Classe de ativos EY 1 VOC VRC Valor Justo2

Equipamentos de Informática e 

Telefonia
415 182 136 

Máquinas e Equipamentos 90 13 108 

Móveis e Utensílios 64 13 47 

Veículos 42 12 46 

Subtotal Bens Móveis 611 219 337 

Excluídos3 397 65 -

Subtotal Excluídos 397 65 -

Total ativos 1.008 285 337 

Notas

1. Classe contábil EY, utilizada
apenas com o propósito de
melhorar a precisão da
segregação do imobilizado
com base na natureza de cada
bem.

2. Diferença nos totais podem 
ocorrer devido a 
arredondamentos.

3. Tratam-se de ativos que foram
excluídos da avaliação, pois
tratam-se de sobras contábeis
cuja respectiva
correspondência física não foi
encontrada no
inventário/vistoria.

4. Maiores detalhes sobre essa
análise podem ser
encontrados no Anexo 10
deste Relatório.

5. O valor original contábil (VOC)
e o valor residual contábil
(VRC) foram incluídos apenas
com propósito ilustrativo e
concilia com o valor informado
no balanço e na relação do
Ativo Imobilizado em Serviço.
As informações foram
fornecidas pela Administração
na data-base de 31 de março
de 2018.

.

Recomendações valor justo

Na data-base, e com base nos 
parâmetros e suposições apresentados 
neste Relatório, nossas recomendações 
de Valor Justo do imobilizado estão 
razoavelmente representadas na tabela 
ao lado.

É importante observar que nossas 
recomendações não devem ser 
consideradas fora ou separadas do 
contexto deste Relatório.
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Principais premissas:

Contas a pagar fornecedores: é constituída por contas a pagar em
moeda nacional com terceiros;

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o
prazo de recebimento médio 60 dias, conforme informado pela
Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária
do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta
é de BRL 2.349 mil, gerando uma redução de valor de BRL 24 mil.

Anexo 2 Contas a Pagar - Deliberato
6 Anexos

Contas a Pagar (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 2.234

Ajuste a Valor Justo (24)

Valor justo 2.349

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

Critério de ajuste:

R$ 1.679 mil referem-se à dívidas de capital de giro e foram
projetadas de acordo com o cronograma de pagamento fornecido
pela Administração. Estas prestações foram ajustadas a valor
presente, através da taxa média de empréstimos para esta finalidade,
extraída da tabela Notimp.

O restante das dividas (R$ 525 mil), referem-se ao cheque especial e
foram ajustadas a valor presente, considerando o prazo de 30 dias e
taxa de juros para esta finalidade de 0,42% a.d (ou 349,1% a,a).

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta
é de BRL 2.478 mil, gerando uma redução de valor de BRL 336 mil.

O calculo foi baseado conforme descrição das dívidas enviadas pela
Administração demonstradas na tabela ao lado.

Anexo 2 Empréstimos - Deliberato
6 Anexos

Empréstimos (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 2.478

Ajuste a Valor Justo (336)

Valor justo 2.142

Dívidas Bancárias e Cheque Especial

Bancos

Valor da 
Parcela

Quantidades Valor Restante

Banco Bradesco (Giro) R$ 36.034,70 12/36 R$ 864.832,80

Banco Santander (Giro) R$ 29.823,90 12/36 R$ 715.773,60

Banco Sicoob/Unicred R$ 19.385,60 33/36 R$ 58.156,80

Banco Itaú (Giro) R$ 41.527,47 07/12 R$ 207.637,35

Banco Itaú (Giro) R$ 17.789,36 01/06 R$ 106.736,16

Caixa Econômica R$ 8.090,27 24/244 R$ 8.090,27

Cheque Especial 
(Consolidado)

- 30 dias R$ 744.200,00

Limites Cheque Especial Bancários

Bancos Valor do Limite Valor Limite Utilizado

Banco Bradesco R$ 50.000,00 R$ 44.600,00

Banco Bradesco R$ 150.000,00 R$ 119.500,00

Banco Santander R$ 140.000,00 R$ 92.400,00

Banco Sicoob/Unicred R$ 50.000,00 R$ 45.600,00

Banco Itaú LISPJ R$ 155.000,00 R$ 48.000,00

Banco Itaú Reserva Duplicatas R$ 120.000,00 R$ 0,00

Banco Itaú Reserva Aval R$ 371.000,00 R$ 195.000,00

Banco do Brasil R$ 10.000,00 R$ 8.700,00

Caixa Econômica R$ 200.000,00 R$ 190.400,00

Caixa Econômica R$ 104.000,00 R$ 0,00

Fonte: EY/Administração

Fonte:Administração
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Principais premissas:

Tributos a recolher e Parcelamento de tributos de curto e longo
prazo: referem-se majoritariamente à INSS, ISS, PIS e COFINS.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o
prazo de recebimento médio 30 dias para todas as contas, conforme
informado pela Administração, trazido a valor presente através da
taxa Selic diária do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a).
Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para
Tributos a Recolher é de BRL 805 mil, gerando uma redução de valor de
BRL 5 mil. Para Parcelamento de Tributos a nossa recomendação para o
valor justo é de BRL 1.089 mil, gerando uma redução de valor de BRL 6 mil

Anexo 2 Tributos a Recolher e Parcelamento de 
Tributos (curto e longo prazo) - Deliberato

6 Anexos

Tributos a Recolher (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 810

Ajuste a Valor Justo (5)

Valor justo 805

Parcelamento de Tributos (Curto e Longo 
Prazo)

(em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 1.095

Ajuste a Valor Justo (6)

Valor justo 1.089

Fonte: EY/Administração

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

Obrigações trabalhistas de curto e longo prazo: referem-se
majoritariamente à salários a pagar, provisão de férias e outras
quitações trabalhistas.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para todas
as contas, conforme informado pela Administração, trazido ao
valor presente através da taxa Selic diária do período de 0,02%
a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para esta
conta é de BRL 1.140 mil, gerando uma redução de valor de BRL 6 mil.

Anexo 2 Obrigações Trabalhistas (curto e longo 
prazo) - Deliberato

6 Anexos

Obrigações Trabalhistas (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 1.146

Ajuste a Valor Justo (6)

Valor justo 1.140
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Anexo 1 Balanço Patrimonial Consolidado - Insitus
6 Anexos

BP (R$ mil)

Fonte: EY/Administração

Ativo
 Valor 

Contábil 
% do 
Ativo

 Ajustes 
 Valor 
Justo 

[a] Caixa e Equivalentes de Caixa 101       12,4% -        101       
[b] Contas a Receber de Clientes 154       18,8% (1)          153       
[c] Aplicações Financeiras 2           0,2% -        2           
[d] Impostos a Recuperar 2           0,3% -        2           
[e] Adiantamentos 30         3,6% -        30         
[f] Imobilizado 444       54,3% 52         496       
[g] Intangível 85         10,4% (85)        -        

Ativo 818       100,0% (34)        783       

IR&CS sobre Ajustes -        n/a 8           8           

Total do Ativo 818       100,0% (27)        791       

Passivo
 Valor 

Contábil 
% do 

Passivo
 Ajustes 

 Valor 
Justo 

[h] Fornecedores 208       18,4% (1)          207       
[i] Tributos e Contribuições a Recolher 325       28,7% (4)          321       
[j] Obrigações Trabalhistas 266       23,5% (1)          264       
[k] Empréstimos e financiamentos 75         6,6% (1)          74         
[l] Dividendos a Pagar 79         7,0% (0)          79         

[m] Parcelamento de Tributos 179       15,8% (4)          175       

Passivo 1.131     100% (11)        1.119     

Patrimônio Líquido (313)      (15)        (328)      

Total do Passivo 818       791       

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 
1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia
2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado
3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato
4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus
5 Limitações Gerais 12 Apêndice
6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 44 de 101

05 de Junho de 2019

Principais premissas:

Contas a receber: compõe-se de clientes nacionais já líquidos de
provisões para devedores duvidosos.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o
prazo de recebimento médio 30 dias, conforme informado pela
Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária
do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo das contas a
receber é de BRL 153 mil, gerando uma redução de valor de BRL 1 mil.

Anexo 2 Contas a receber - Insitus
6 Anexos

Contas a receber (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 154

Ajuste a Valor Justo (1)

Valor justo 153

Fonte: EY/Administração
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Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
demonstrados nos próximos slides a nossa recomendação para o valor
justo desta conta é de BRL 496 mil, gerando um aumento de valor de BRL
52 mil.

O calculo do valor justos deste ativos estão demonstrados nos slides
seguintes (slides 47 a 51).

Anexo 2 Ativos Tangíveis - Insitus
6 Anexos

Ativos Tangiveis (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 444

Ajuste a Valor Justo 52

Valor justo 496

Fonte: EY/Administração
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6 Anexos

Ativos Tangíveis - Insitus

Visão Geral

O escopo de nossa análise incluiu a avaliação
dos bens móveis e imóveis pertencentes a Insitus
adquiridos pela DASA no contexto de avaliação a
valor justo dos bens tangíveis na data-base de 31
de Março de 2018.

Vistorias técnicas

Realizamos a vistoria em campo na unidade
relacionada abaixo no dia 26 de Outubro de
2018.

Rua das Rosas, 762, Mirandópolis SP

A vistoria nos permitiu entender melhor a
natureza, a condição e as operações dos ativos
nos locais e comparar os principais ativos
observados com a lista de imobilizado fornecida.
Durante nossas inspeções no local, notamos e
coletamos as seguintes informações para os
principais ativos.

Marca, modelo, capacidade;

Idade e estado de conservação; e

Padrões construtivos.

Reuniões e entrevistas com a Administração

Além da inspeção do local, consultamos a equipe
da administração da DASA para reunir
informações adicionais necessárias para realizar
a avaliação dos bens móveis e imóveis. Isso
incluiu reuniões com as equipes principais
envolvidas na compra de novos equipamentos

para:

Obter informações relativas a custos de
reposição e de mercado dos equipamentos;

Reunir informações técnicas e tendências de
custos;

Compreender as políticas de manutenção e
reformas relacionadas aos ativos.

Metodologia de avaliação

Ao realizar a avaliação dos ativos listados no
imobilizado datado de 31 de março de 2018
(bens tangíveis), consideramos as principais
funções dos ativos e instalações como parte de
nossas análises. Também observamos e
consideramos os principais drivers de valores.

Consideramos as três principais abordagens de
valor (Custo, Abordagens de Mercado e Renda) e
os métodos que compreendem essas
abordagens. Com base na natureza dos ativos e
informações disponíveis, concluímos sobre a
abordagem mais apropriada para avaliar cada
uma das cada uma das categorias de ativos.

Recomendação de valores

R$ 496 mil

Classe de ativos Insitus Valor Justo

Bens Imóveis

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 207

Subtotal bens imóveis 207 

Bens Móveis

Equipamentos de Informática e 
Telefonia

10 

Máquinas e Equipamentos 269 

Móveis e Utensílios 10 

Subtotal bens móveis 289 

Total Ativos Tangíveis 496 

Valor Justo (BRL milhares)

Principais Premissas
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6 Anexos

Ativos Tangíveis - Insitus

Recomendação de valor Bens Imóveis

R$ 207 mil

Premissas principais

Metodologia de avaliação

A avaliação das benfeitorias em imóveis de
terceiros foi realizada seguindo as normas
publicadas pela ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas, NBR 14.653.

Método da Quantificação do Custo

Este método identifica o custo de reposição
novo (CRN) das construções e benfeitoria ou
de suas partes por meio de orçamentos
sintéticos ou analíticos, a partir das
quantidades de serviços e respectivos custos
diretos e indiretos. Para esta análise foi
utilizado o método do custo direto.

O passo inicial no cálculo por custo direto foi
desenvolver uma estimativa de custo de
reposição a novo para as benfeitorias em
imóveis de terceiros incluído no escopo de
nossa análise. Especificamente,
desenvolvemos uma estimativa de CRN a
partir dos custos médios incorridos por metro
quadrado para a reforma das propriedades de
terceiros.

Para o cálculo do CRN destas benfeitorias,
foram utilizados os Custos Unitários PINI de
Edificações (CUPE), publicados mensalmente
pela revista PINI Construção e Mercado,
Caderno de Preços de Construções e os
custos unitários do Custo de Composição
Sintético publicados mensalmente pelo SINAPI

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil do estado de São

Paulo.

Os custos unitários utilizados referem-se à
data-base do trabalho ou à data mais próxima
a esta (quando não divulgados para a data-
base). Os custos com BDI (percentual que
indica os benefícios e despesas indiretas
incidentes sobre o custo direto de uma
construção ou benfeitoria), quando aplicáveis,
também foram incluídos no percentual de 25%.

Consideramos ainda, na estimativa do custo
unitário, as características construtivas do
laboratório analisado, englobando os custos
unitários envolvidos na reforma, conforme
informado pela Administração.

Após a estimativa do CRN, o valor justo é
determinado através da aplicação de uma taxa
de depreciação calculada, de maneira geral,
em função da idade e vida útil do bem.

Obsolescências funcionais e econômicas
também são levadas em consideração na
estimativa do valor justo do bem e aplicadas
quando presentes.

Valor Justo (BRL em milhares)

Localização Valor Justo (BRL)

Mirandópolis - SP

Laboratório Insitus 207

Valor Justo Total 207

Fonte: CUB (Custo Unitário Básico R$/m²)

Localidade Valor (R$/m²)

São Paulo 530,07

Custo Unitário de Reforma

Fonte: EY/ IBAPE
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Ativos Tangíveis - Insitus

Depreciação Física e Obsolescências

Uma vez que alguns bens foram utilizados ao
longo de períodos variáveis, o valor justo é
estimado pela adequação do CRN à perda de
valor devido a deterioração física, além do efeito
da possível obsolescência funcional e/ou
econômica de cada bem.

Nossa estimativa de depreciação física foi
realizada principalmente sob o conceito de
idade/vida, sob o qual a perda física de valor é
atribuída através da relação entre a vida útil
estimada de um ativo e sua vida útil remanescente
em um determinado período no tempo. As
principais definições são:

Vida útil técnica (VU) a vida útil, geralmente
em anos, que um bem será usado antes de sua
deterioração a uma condição inutilizável ou
quando este é retirado de serviço.
Idade aparente (IA) a idade do bem indicada
pela sua atual condição, o qual pode ser ou não
igual a idade real.
Vida útil remanescente (VUR) período,
geralmente em anos, desde a data-base da
análise até a data estimada/esperada em que o
bem deixará de ser economicamente viável.

As estimativas da vida útil na avaliação das
benfeitorias em imóveis de terceiros foram
baseadas nas discussões com o responsável da
engenharia e/ou manutenção da Dasa, diversas
fontes publicadas e nossa experiência em
avaliação de ativos similares.

Diferentes perfis de deterioração física são
conhecidos e amplamente utilizados nas práticas
que operam sob os conceitos básicos descritos
anteriormente. No método da Quantificação do
Custo utilizamos a seguinte curva de deterioração
física:

Linear - Um consumo linear da utilidade de um
ativo durante a sua vida útil.

Adicionalmente, foram considerados fatores
residuais mínimos de depreciação que são
utilizados para estabilizar o valor mínimo dos bens
remanescentes em uso que alcançaram ou
ultrapassaram sua vida útil esperada.

Obsolescência Funcional

Obsolescência funcional pode ser atribuída aos
excessos de custo de capital ou custo de operação
associados a um ativo ou grupo de ativos. O
excesso de custo de capital, que é a diferença
entre o valor de reprodução e o valor de reposição,
mede a diminuição do investimento necessário
para uma substituição do ativo por um de igual
utilidade e capacidade. Essa forma de
obsolescência é vista em tecnologias mais
recentes e custos de construções que tipicamente
possuem valores menores que o ativo atual. Com
base em nossa análise, não foi observada
evidência de obsolescência funcional. Assim
sendo, não foi realizado nenhum ajuste nos bens
móveis relativos à obsolescência funcional.

Obsolescência Econômica

A obsolescência econômica é a perda de valor
causada por adversas condições externas do
ativo, como baixa demanda de mercado para o
produto, mudança do foco do mercado,
indisponibilidade de transporte e excessos das
regulamentações governamentais. Com base em
nossas análises, não observamos a necessidade
de aplicar uma penalidade nos ativos pertencentes
a Adquirida.

Premissas principais
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Ativos Tangíveis - Insitus

Recomendação de valor Bens Móveis

R$ 289 mil

Premissas principais

Classe de ativos EY Dep.
VU 

(anos)
Hold 

Factor

Equipamentos de 
Informática e Telefonia Linear 3-10 3%

Máquinas e 
Equipamentos

Iowa 
R2 5-17 10%

Móveis e Utensílios Linear 5-10 5%

Classe EY Valor Justo

Equipamentos de Informática e Telefonia 10 

Máquinas e Equipamentos 269 

Móveis e Utensílios
10 

Valor Justo Total 289

Depreciação, Vida Útil e Hold Factor

Valor Justo (BRL em milhares)

Descrição

Com base nos ativos identificados, os bens
móveis foram classificados em grupos
considerando suas funcionalidades. Essas
classificações foram realizadas com o intuito de
facilitar o agrupamento de itens similares, a fim
de auxiliar certas etapas do processo de
avaliação como, por exemplo, a seleção da
metodologia de avaliação e sua aplicação. As
classes de bens móveis compreendidas pelo
escopo do trabalho são as seguintes:

Equipamentos de informática: inclui
microcomputadores, switches, notebooks,
impressoras, monitores de vídeo, entre
outros.

Máquinas e equipamentos: inclui
termocicladores, microscópios, capelas de
exaustão, dentre outros.

Móveis e utensílios: inclui mesas, cadeiras,
armários, bancadas, poltronas, bebedouros,
entre outros.

Para estimar o valor justo dos bens móveis, foi
considerado o método da quantificação do
custo. A metodologia foi aplicada
apropriadamente considerando a natureza dos
bens em estudo.

Nossa análise dos bens móveis foi realizada
com base em vistoria e informações fornecidas
pela Administração e terceiros, as quais
julgamos confiáveis.

Principais premissas

Vida útil: Nossa pesquisa de vidas úteis
técnicas foi baseada nas seguintes fontes
externas de informação, além de contato com
fornecedores:

Tabela de Estudo de Vidas Úteis para
Máquinas e Equipamentos do IBAPE SP; e

Tabela de vidas úteis publicada pela ASA
American Society of Appraisers.

Realizamos uma vistoria no local como parte de
nossa análise no dia 26 de Outubro de 2018.

Nenhum tipo de obsolescência econômica
ou funcional foi detectado durante nossas
análises.

Seleção de metodologia

Consideramos as duas principais abordagens
de valor (Custo e Abordagens de Mercado) e os
métodos que compreendem essas abordagens.
Com base na natureza dos ativos e informações
disponíveis, concluímos sobre a abordagem
mais apropriada para avaliar cada uma das
categorias de ativos. Por favor, consulte o
Apêndice D para uma discussão geral e
definição de abordagens e métodos de
avaliação.

Como mencionado anteriormente, as
abordagens de mercado e custo foram usadas
para avaliar os bens móveis.
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Ativos Tangíveis - Insitus

Método da Quantificação do Custo

Ao aplicar a Abordagem de Custo, primeiro
estimamos os custos atuais de reprodução /
reposição para os ativos aplicáveis um
método direto ou indireto inflacionário").

Cálculo do CRN através do método direto

A estimativa direta do custo de reposição a novo
(CRN) é baseada em parâmetros físicos e técnicos
dos ativos. Utilizamos principalmente as
informações contidas na listagem contábil, nos
dados coletados durante a vistoria e nas
informações detalhadas fornecidas em resposta a
nossos formulários de solicitação.

Cálculo do CRN através do método indireto

Aplicamos o método indireto da abordagem de
custos quando não havia informações suficientes
disponíveis para a aplicação do método direto ou
da abordagem de mercado. Sob o método de
quantificação do custo indireto, o custo de
reprodução a novo para cada ativo ou grupo de
ativos foi estimado pela indexação dos custos
históricos registrados no imobilizado com base no
tipo de ativo e na data de aquisição. Esses custos
geralmente incluem o custo base do ativo,
quaisquer considerações adicionais em relação a
frete, imposto, entrega local, instalação e
comissionamento, e custos indiretos, como
engenharia, compras, gerenciamento de
construção e custos de empréstimos conforme
apropriado e aplicável.

Com base nas informações fornecidas pela
administração da Target, concluímos que as
informações de custo capitalizado e data de
aquisição informadas no imobilizado eram

históricas e, portanto, permitiam a aplicação do
método de quantificação de custo indireto para
avaliar os bens móveis.

Os fatores de ajuste de preço/índice utilizados em
nossa análise foram derivados de índices de
inflação publicados por Fundação Getúlio Vargas,
para o Brasil.

Depreciação física e obsolescência

Devido ao fato de os ativos estarem em uso em
vários períodos de tempo, é razoável supor que o
valor de um ativo é menor do que seu custo de
reposição / reprodução a novo. Portanto, as
concessões foram feitas para a depreciação física,
bem como para a obsolescência funcional e
econômica, conforme possam ser aplicadas.

Nossa estimativa de depreciação física foi
realizada principalmente sob o conceito idade/vida.
Sob este conceito, a perda física de valor é
atribuída através da relação entre a vida útil
estimada de um ativo e sua vida útil remanescente
em um determinado período no tempo. As
principais definições são os seguintes:

Vida útil técnica A vida útil, geralmente
em anos, de um ativo será usada antes de sua
deterioração a uma condição inutilizável ou
quando este é retirado de serviço.

Idade Cronológica O tempo decorrido
da vida de um ativo desde que foi originalmente
posto em serviço.

Idade efetiva A idade do ativo indicada
pela sua atual condição, o qual pode ser ou não
igual a IC.

Vida útil remanescente - Período

contado em anos desde a data-base da análise
até a data estimada/ esperada em que o bem
deixará de ser economicamente viável.

As estimativas da vida útil na avaliação dos bens
móveis foram baseadas nas discussões com o
responsável da Administração, nossas vistorias
físicas, diversas fontes publicadas e nossa
experiência em avaliação de ativos similares.

Diferentes perfis de deterioração física são
conhecidos e amplamente utilizados na prática que
operam sob os conceitos básicos descritos
anteriormente. No Método da Quantificação do
Custo, nós utilizamos a seguinte metodologia de
deterioração física:

Iowa Curva de Iowa curva derivada para
medir a utilidade econômica de um ativo em
relação à sua vida econômica e considera a
premissa de acumular custos de manutenção
de rotina e manutenção geral dos ativos. A
curva de Iowa tem como base estudo e
pesquisa realizada pela Universidade do
Estado de Iowa. Este método utiliza um
conceito de idade-vida em que se mede a
perda física de valor atribuído a uma redução
na qualidade de um dado tipo de ativo que se
mantenha em serviço ou utilização, ao longo de
um dado período de tempo. O período de
tempo é medido a partir do momento em que o
ativo é colocado em uso até que seja retirado
de serviço. Além disso, em consequência do
desgaste, um ativo pode ser cada vez mais
caro para se operar ao longo do tempo,
acumulando custos de manutenção e
resultando em uma diminuição de sua utilidade
global.
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Ativos Tangíveis - Insitus

Linear - Um consumo linear de utilidade de um
ativo durante a sua vida útil.

Em relação a várias classificações de ativos,
adotamos as vida úteis, perfis de depreciação e
fatores residuais em nossa análise conforme
mostrado na tabela de premissas do início do
capítulo. Os fatores de residuais são os níveis
estimados de depreciação que são usados
estabelecer um valor mínimo para os ativos
remanescentes em uso, mas que atingiram ou
excederam sua VU atribuída.

Obsolescência Funcional

Obsolescência funcional pode ser atribuída aos
excessos de custo de capital ou custo de operação
associados a um ativo ou grupo de ativos. O
excesso de custo de capital, que é a diferença
entre o valor de reprodução e o valor de reposição,
mede a diminuição do investimento necessário
para uma substituição do ativo para produzir o
mesmo ou similar produto a que está sujeito o
ativo. Essa forma de obsolescência é vista em
tecnologias mais recentes e custos de construções
que tipicamente possuem valores menores que o
ativo atual.

Com base em nossas análises, não foram
observadas evidências de obsolescência funcional
uma vez que a tecnologia inerente aos tipos de
bens avaliados são as mais recentes utilizadas no
mercado e não tem sofrido mudanças nas últimas
décadas. Assim sendo, não foi realizado nenhum
ajuste nos bens móveis relativos à obsolescência
funcional.

Obsolescência Econômica

A obsolescência econômica é a perda de valor
causada por adversas condições externas do
ativo, como baixa demanda de mercado para o
produto, mudança do foco do mercado,
indisponibilidade de transporte e excessos das
regulamentações governamentais.

Com base em nossas análises, não observamos a
necessidade de aplicar uma penalidade nos ativos
pertencentes a Adquirida.

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 
1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia
2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado
3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato
4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus
5 Limitações Gerais 12 Apêndice
6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 52 de 101

05 de Junho de 2019

6 Anexos

Ativos Tangíveis - Insitus

Ativos tangíveis (em BRL em milhares)

Classe de ativos EY 1 VOC VRC Valor Justo2

Benfeitorias em Imóveis de 

Terceiros
258 206 207 

Subtotal Bens Imóveis 258 206 207 

Equipamentos de Informática e 

Telefonia
13 5 11 

Máquinas e Equipamentos 234 171 269 

Móveis e Utensílios 7 5 10 

Subtotal Bens Móveis 254 181 289 

Excluídos4 235 56 -

Subtotal Excluídos 235 56 -

Total ativos 747 444 496 

Notas

1. Classe contábil EY, utilizada
apenas com o propósito de
melhorar a precisão da
segregação do imobilizado
com base na natureza de cada
bem.

2. Diferença nos totais podem 
ocorrer devido a 
arredondamentos.

3. Tratam-se de ativos 
intangíveis fora do escopo da 
avaliação de ativos fixos.

4. Tratam-se de ativos que foram
excluídos da avaliação, pois
tratam-se de sobras contábeis
cuja respectiva
correspondência física não foi
encontrada no
inventário/vistoria.

5. Maiores detalhes sobre essa
análise podem ser
encontrados no Anexo 10
deste Relatório.

6. O valor original contábil (VOC)
e o valor residual contábil
(VRC) foram incluídos apenas
com propósito ilustrativo e
concilia com o valor informado
no balanço e na relação do
Ativo Imobilizado em Serviço.
As informações foram
fornecidas pela Administração
na data-base de 31 de março
de 2018.

Recomendações valor justo

Na data-base, e com base nos 
parâmetros e suposições apresentados 
neste Relatório, nossas recomendações 
de Valor Justo do imobilizado estão 
razoavelmente representadas na tabela 
ao lado.

É importante observar que nossas 
recomendações não devem ser 
consideradas fora ou separadas do 
contexto deste Relatório.
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Principais premissas:

Intangível: constituído por softwares.

Critério de ajuste: o software teve seu valor baixado por não possuir
individualmente valor de mercado.

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta
é de BRL 0, gerando uma redução de valor de BRL 85 mil.

Anexo 2 Intangível - Insitus
6 Anexos

Intangível (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 85

Ajuste a Valor Justo (85)

Valor justo 0

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

Contas a pagar fornecedores: é constituída por contas a pagar em
moeda nacional com terceiros;

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o
prazo de recebimento médio 30 dias, conforme informado pela
Administração, trazido ao valor presente através da taxa Selic diária
do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo desta conta
é de BRL 207 mil, gerando uma redução de valor de BRL 1 mil.

Anexo 2 Contas a Pagar - Insitus
6 Anexos

Contas a Pagar (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 208

Ajuste a Valor Justo (1)

Valor justo 207

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

Tributos e Contribuições a Recolher: referem-se majoritariamente à
INSS, ISS, PIS e COFINS.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi considerado o
prazo de recebimento médio 30 dias para R$ 85 mil, 60 dias para R$
90 mil, 90 dias para R$ 9 mil, e 120 para R$ 140 mil, conforme
informado pela Administração, trazido ao valor presente através da
taxa Selic do período.

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para
Tributos a Recolher é de BRL 312 mil, gerando uma redução de valor de
BRL 4 mil.

Anexo 2 Tributos e Contribuições a Recolher - Insitus
6 Anexos

Tributos a Recolher (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 325

Ajuste a Valor Justo (4)

Valor justo 312

Fonte: EY/Administração
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Principais premissas:

Obrigações trabalhistas : referem-se majoritariamente à salários a
pagar, provisão de férias e outras quitações trabalhistas.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para todas
as contas, conforme informado pela Administração, trazido ao
valor presente através da taxa Selic diária do período de 0,02%
a.d (ou 6,4% a.a). Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para esta
conta é de BRL 264 mil, gerando uma redução de valor de BRL 2 mil.

Anexo 2 Obrigações Trabalhistas - Insitus
6 Anexos

Obrigações Trabalhistas (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 266

Ajuste a Valor Justo (2)

Valor justo 264
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Principais premissas:

Empréstimos e financiamentos: referem-se à empréstimos de curto
prazo de capital de giro.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias para todas
as contas, conforme informado pela Administração, trazido ao
valor presente através da taxa de juros para esta finalidade, de
acordo com a tabela Notimp (BACEN). Taxa utilizada é de
17,7% a.a ou 0,05% a.d.

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para esta
conta é de BRL 74 mil, gerando uma redução de valor de BRL 1 mil.

Anexo 2 Empréstimos e Financiamentos - Insitus
6 Anexos

Empréstimos e Financiamentos (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 75

Ajuste a Valor Justo (1)

Valor justo 74
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Principais premissas:

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme
informado pela Administração, trazido ao valor presente através
da taxa Selic diária do período de 0,02% a.d (ou 6,4% a.a).
Fonte: BACEN

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para esta
conta é de BRL 78,4 mil, gerando uma redução de valor de BRL 0,4 mil.

Anexo 2 Dividendos a Pagar - Insitus
6 Anexos

Dividendos a Pagar (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 79,1

Ajuste a Valor Justo (0,4)

Valor justo 78,7
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Principais premissas:

Parcelamento de Tributos: referem-se majoritariamente à PPI e ISS.

Critério de ajuste: para a mensuração do valor justo foi
considerado o prazo de recebimento médio 30 dias, conforme
informado pela Administração, trazido ao valor presente através
da taxa Selic do período.

Recomendação de valor

A partir da data-base e com base nos parâmetros e premissas
mencionados acima, a nossa recomendação para o valor justo para
Tributos a Recolher é de BRL 175 mil, gerando uma redução de valor de
BRL 4 mil.

Anexo 2 Parcelamento de Tributos - Insitus
6 Anexos

Parcelamento de Tributos (em BRL Mil)

Book Value (31 de março de 2018) 179

Ajuste a Valor Justo (4)

Valor justo 175

Fonte: EY/Administração
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7 Avaliação Econômico-Financeira das Empresas

Visão Geral do Trabalho

Abordagem

Nossos trabalhos consistiram das seguintes
atividade principais:

Discussões com executivos e funcionários
das Empresas e da DASA;

Obtenção de dados históricos contábeis,
operacionais e financeiros das Empresas;

Análise do mercado em que as Empresas
estão inseridas;

Análise das premissas de projeção das
demonstrações financeiras das Empresas
disponibilizadas pela Administração;

Cálculo da taxa de desconto que reflita
adequadamente os riscos inerentes ao setor
e países, sendo esta taxa utilizada para
trazer os fluxos de caixas e a perpetuidade
das Empresas a seu valor presente;

Elaboração da avaliação econômico-
financeira das Empresas através da
metodologia do Fluxo de Caixa Descontado

; e

Comparação dos resultados obtido com
múltiplos de avaliação de empresas abertas
similares às avaliadas.

Os resultados apresentados nesse relatório
dependem de premissas que foram base para
as projeções. A metodologia do FCD não prevê
mudanças nos ambientes externo ou interno nos
quais as Empresas operam, além daquelas
explicitadas nesse Relatório.

Objetivo e Escopo

Os próximos slides tem por objetivo fornecer
à Administração uma estimativa do valor
econômico da totalidade do capital da
Deliberato da InSitus.

Premissas Gerais

Padrão de valor: Valor justo. O Valor justo é
definido pelos padrões contábeis brasileiro
(CPC 46) e internacional (IFRS 3), como
preço que seria recebido pela venda de um
ativo ou que seria pago pela transferência de
um passivo em uma transação não forçada
entre participantes do mercado na data de

.

Data-base: 31 de março de 2018

Metodologia: método da rentabilidade futura,
baseado essencialmente no Fluxo de Caixa
Operacional Descontado (DCF). Itens não
operacionais, inclusive dívida líquida, foram
tratados separadamente, e posteriormente
adicionados ao valor dos fluxos de caixa
descontados, a fim de se obter o valor do
capital das Empresas.

Moeda: reais (BRL) em termos nominais,
considerando o efeito da inflação.

Período de projeção: 9 (nove) anos e 9 (nove)
meses, de 01 de abril de 2018 a 31 de
dezembro de 2027, e perpetuidade.

Taxa de crescimento na perpetuidade de 5,5%
a.a. conforme expectativas para a inflação
brasileira de longo-prazo dvulgada pelo BACEN
e crescimento real de 1,5%, conforme
expectativa de crescimento real de empresas
brasileiras que operam no mesmo setor.

Taxa de desconto: calcluada de acordo com a
metodologia WACC, resultando em 14,2% para
a Deliberato e 16,0% para a InSitus.

.
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Principais Destaques
7 Avaliação Econômico-Financeira das Empresas

CAGR da ROL
Deliberato

CAGR da ROL
InSitus

Margem EBITDA
Deliberato

Margem EBITDA 
InSitus

7,7% 6,3% 13,6% 18,0%
O CAGR projetado da Receita 
Líquida da Deliberato entre 2018 e 
2027 é de 7,7%.

O CAGR projetado da Receita
Líquida da InSitus entre 2018 e 
2027 é de 6,3%.

A Margem EBITDA média 
projetada é de 13,6%.

A Margem EBITDA média  
projetada é de 18,0%.

A ROL projetada para 2018 
é de R$ 28,8 milhões, valor 
que atinge R$ 56 milhões 
em 2027. 

A ROL projetada para 2018 
é de R$ 5,7 milhões, valor 
que atinge R$ 10 milhões 
em 2027. 

A Margem EBITDA da 
Deliberato parte de -3,1%* 
em 2018, atingindo 18,8% 
em 2027. 

* No ano de 2018 houveram 
despesas não recorrentes 
que afetaram a margem do 
ano.

A Margem EBITDA da 
InSitus parte de 15,9% em 
2018, atingindo 19,7% em 
2027.

Detalhes na
Página 24

Detalhes na
Página 37

Detalhes na
Página 26

Detalhes na
Página 39
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8 Macroeconomia

Análise Macroeconômica

A análise abaixo se refere à data-base
deste trabalho, conforme informações do
Banco Central do Brasil (BACEN), Boletim
Focus, Fundação Getúlio Vargas (FGV),
Global Insight e JP Morgan.

Economia brasileira

Atividade econômica

Segundo expectativas do BACEN de 31 de
março de 2018, o PIB terá um crescimento
de 1,6% em 2018 e de 2,7% em 2019.

Inflação

O índice de inflação oficial, IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo), fechou
o ano de 2017 em 2,9%. De acordo com
as expectativas de mercado apresentadas
pelo BACEN em 31 de março de 2018, a
variação do índice de inflação IPCA deve
ficar em 4,1% em 2018 e 2019. Já o Índice
Geral de Preços do Mercado (IGP-M),
calculado pela FGV, fechou o ano de 2017
em -0,5%. A expectativa dos analistas do
Boletim Focus é de que esse índice fique
em 7,8% em 2018 e 4,4% em 2019.

Política monetária

Ao longo do ano, o Comitê de Política
Monetária (Copom) levou em
consideração a conjuntura
macroeconômica, as perspectivas para a
inflação brasileira e o balanço de riscos, e
decidiu baixar a taxa Selic para 6,5% a.a..
O Comitê entende que a queda na
expectativa da inflação proporcionou uma

folga para a diminuição do patamar da
taxa básica de juros, o que pode
possibilitar maiores investimentos por
parte das empresas. O Copom ressaltou,
também, que a política monetária deve se
manter vigilante em momentos como o
atual, afirmando que a Selic poderá ser
reduzida novamente caso o Congresso
aprove as reformas estruturais, e a
economia continue a crescer, com inflação
sob controle e sem choques
internacionais.

A taxa de câmbio fechou o mês de março
em 3,32 BRL/USD. As expectativas de
mercado apontam para taxas médias de
3,68 BRL/USD para o ano de 2018 e 3,39
BRL/USD para 2019.

Risco-Brasil

O índice explicita a diferença de
desempenho diário dos títulos da dívida
norte-americana e de países emergentes e
é um indicador da saúde financeira do país
em questão. O índice terminou o mês de
dezembro em 246 pontos-base, o que
indica uma diferença de 2,46 p.p. entre o
desempenho dos títulos brasileiros e dos
títulos norte-americanos.

Inflação Histórica e Projetada

PIB Histórico e Projetado

Fonte: BACEN

Dashboard 7 Avaliação Econômico - Financeira 
1 Sumário Executivo 8 Macroeconomia
2 Transações e Considerações Gerais 9 Análise do Mercado
3 Conclusões Artigo 256 10 Avaliação da Deliberato
4 Patrimônio Líquido a Valor de Mercado 11 Avaliação da InSitus
5 Limitações Gerais 12 Apêndice
6  Anexos



Diagnósticos da América S/A | Página 65 de 101

05 de Junho de 2019

9
Análise do Mercado



Diagnósticos da América S/A | Página 66 de 101

05 de Junho de 2019

9 Análise do Mercado

Setor de Saúde

Participação dos setores do mercado de Healthcare no Brasil 
(em % do total, em 2018)

O Setor de Saúde no Brasi

O mercado de Healthcare consiste nos gastos com bens e serviços no
setor de saúde. Bens e serviços neste setor incluem hospitais e
ambulatórios, serviços odontológicos, médicos e outros profissionais de
saúde e serviços de medicina diagnóstica.

O setor ambulatorial, como pode ser observado no gráfico ao lado,
corresponde a maior parte do mercado, 34,9%. Isto se devido às grandes
provisões, tanto públicas quanto privadas, para os centros hospitalares e
ambulatoriais. Este setor foi responsável por USD 71,8 bilhões seguido do
setor internação, responsável por USD 42,9 bilhões.

A The Economist Intelligence Unit estima que as despesas com saúde
representaram aproximadamente 8,6% do PIB em 2017, acima da média
da América Latina. O setor ainda beneficiou-se de um aumento nos
orçamentos do governo federal, bem como do alívio da dívida dos
principais estados.

A The Economist Intelligence Unit estima que os gastos com saúde vão
chegar a R$ 764,8 bilhões em 2022. Isto resultaria em uma taxa de
crescimento anual composta (CAGR) de 6,8% ao longo do período de
2018-22. Uma vez que a operação das Empresas está diretamente
relacionadas ao crescimento dos gastos com saúde no Brasil, utilizamos
as projeções da The Economist nas nossas análises.

Fonte: MarketLine

34,9%

28,3%

23,2%

8,6%
5,0%

Ambulatorial

Internação

Bens Médicos

Serviços coletivos e
formação de capital

Cuidados médicos de longo
prazo

Gastos com Saúde no Brasil (em bilhões de reais)

Fonte: The Economist Intelligence Unit

587,7 632,1 670,5 715,7 764,9

4,5%
7,6% 6,1% 6,7% 6,9%

2018 2019 2020 2021 2022
Gastos com Saúde % de crescimento
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Setor de Saúde

Distribuição da população brasileira em grupos etários

O Setor de Saúde no Brasil

O Brasil ainda tem, relativamente, um número baixo de leitos hospitalares, aproximadamente 500 mil, ou 2,5 leitos a cada mil habitantes. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o um número de 3 a 5 leitos por mil habitantes como o ideal. De acordo com o Banco
Mundial outros países Sul-Americanos possuem esta proporção de leitos, como Argentina e Uruguai, 4,5 e 3,0 respectivamente. Este
panorama mostra que ainda há perceptível espaço para crescimento. Atualmente, aproximadamente 75,0% de toda população brasileira
depende exclusivamente do sistema público de saúde, entretanto apensa 46,0% de todo o gasto como mercado de healthcare é
proveniente do setor público.

As mudanças demográficas que estão em curso no Brasil são fundamentais para entender o aumento recente do Mercado de Healthcare.
Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população com mais de 45 anos, que hoje representa
30,0%, será de 50,0% em 2050. A combinação de uma população em processo de envelhecimento e infraestrutura publica deficitária leva à
um aumento da demanda por serviços particulares de saúde.

Em concordância com estes dados, em 2015 os planos de saúde privados no Brasil atendiam 50,4 milhões de habitantes número próximo
de um quarto da população do país. Tornando o Brasil o segundo maior mercado de planos de saúde do mundo. Entretanto, com a
deterioração do cenário macroeconômico e social nos dois últimos anos, em 2017 houve uma queda na quantidade de habitantes que
possuíam tal serviço para 47,6 milhões. Entretanto, diante das perspectivas de recuperação econômica do país, este número deve voltar a
crescer.

Por fim, de acordo coma McKinsey Consultoria, as perspectivas para os gastos do setor público com o mercado de healthcare a demanda
crescente no cenário econômico deve elevar os gastos públicos com este setor para a casa dos 20,0% aos 30,0% até 2030, a menos que
as políticas econômicas voltadas para saúde sejam alteradas.

Fonte: iBGE

21% 23% 26% 30% 35% 39% 42% 45% 48% 51%13% 14% 14%
15%

16% 15% 15% 14% 14% 13%

16% 16% 16%
17%

15% 14% 14% 13% 12% 11%
20% 19% 18%

16% 15% 14% 13% 12% 11% 11%
30% 28% 26% 22% 19% 18% 16% 16% 15% 14%

2000 2005 2010 2017 2025 2030 2035 2040 2045 2050

> 45 35-44 25-34 15-24 < 14
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Visão Geral da Empresa

Descrição da Empresa

A Deliberato foi fundada em Itaquaquecetuba- SP, no ano de 1984.

No início de 2000, a empresa inaugurou uma nova unidade em Suzano e
recebeu a certificação ISO 9001 pela certificadora ABS com chancela do
INMETRO.

Em 2007 foi criado o Centro Técnico Deliberato, com área de 1.000 m2, focado
na realização de exames, permitindo o atendimento aos pacientes serem
realizado em postos de coletas.

Também foi inaugurada a unidade de Guarulhos e na sequência uma nova
unidade de coleta em Itaquá, na Vila Virginia.

Atualmente, a Rede Deliberato - Análises Clínicas conta com cerca de 200
colaboradores.

Fonte: Website da Empresa

Fonte: Website da Empresa
Fonte: Website da Empresa
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Sumário das informações financeiras históricas

As informações financeiras históricas da Deliberato foram analisadas com o
propósito de compreender as tendências dos indicadores operacionais da Empresa.
A Administração nos forneceu as informações financeiras auditadas
compreendendo os anos fiscais de 2015 a 2017, e os balancetes gerenciais até
março de 2018. A tabela à esquerda resume a performance histórica recente da
Empresa.

Sumário das informações financeiras históricas

As contas consideradas para o Capital de Giro Líquido da Empresa são:

Ativo: contas a receber, impostos a recuperar, e adiantamentos.

Passivo: contas a pagar, tributos e contribuições a recolher, obrigações
trabalhistas, e parcelamento de tributos.

Destaques:

A Deliberato vinha mantendo saldos negativos em suas contas bancárias (caixa
e equivalentes), classificadas em 31/03/18 como dívida. Estes saldos foram
liquidados na data-base.

As contas a receber tiveram 50% de perda em mar-2018 devido a PDD.

Informações Financeiras Históricas Consolidadas

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Fonte: Demonstrações Financeiras da Empresa
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Sumário das informações financeiras históricas

A receita operacional da Deliberato é proveniente de exames laboratoriais e
realização de coletas em indústrias, empresas e residências.

Em 2016 a Empresa apresentou crescimento de 68,5%, Já em 2017 a Empresa
apresentou crescimento de 4,5%.

Apesar do crescimento mais lento da receita, a Margem Bruta da empresa subiu
constantemente de 20,2% em 2015 para 26% em 2017.

A margem EBITDA apresentou uma variação no período histórico, partindo de
11,8% em 2015 para 15,6% em 2016, e voltando para 13,5% em 2017.

As métricas de 2018 estão destoando do resto do período histórico devido a
ajustes de contas feitos pré aquisição, que já foram discutidos com a
Administração. Estes valores não representam a operação normal da Empresa.*

Informações Financeiras Históricas Consolidadas

Fonte: DASA

* Não foi possível separar os valores não recorrentes da DRE de mar-18.

** Os valores de 2018 representam uma anualizarão  do que já foi realizado 
nos três primeiros meses do ano.

DRE (em milhares de reais)

**
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Receita Líquida

Receita Líquida Total (em milhões de reais)

Principais Premissas:

A receita operacional da Deliberato é proveniente de exames laboratoriais e realização de coletas em indústrias, empresas e residências. Em
média, 90% de sua receita provem de convênios médicos em empresas e 10% de atendimentos particulares.

Entre 2015-2016, a receita líquida cresceu 68,6% em razão de novas parcerias com clientes lab to lab e a inauguração de três novas unidades de
coleta (Mogi I, Mogi II, e Arujá Condomínios).

No ano de 2018, a projeção da receita líquida foi baseada no crescimento do business plan fornecido pela Administração.

Entre 2019-2022, a receita operacional líquida foi projetada de acordo com o crescimento dos gastos com saúde no Brasil, segundo estudo
publicado pelo The Economist Intelligence Unit, conforme gráfico demonstrado na sessão Analise do Setor.

Após este período, de 2023 a 2027, o crescimento da receita líquida foi projetado de forma linear até atingir o percentual de 5,5%, que representa o
crescimento da perpetuidade de acordo com as expectativas para a inflação brasileira de longo-prazo dvulgada pelo BACEN e crescimento real de
1,5%, conforme perspectiva de crescimento de empresas brasileiras que operam no mesmo setor.

Os impostos sobre a receita bruta foram projetados como sendo 6,0%, que representa a média histórica entre 2015 e 2017. Cabe ressaltar que em
mar-18, este percentual foi de 16,1%, Conforme explicado pela Administração, devido a eventos não recorrentes este percentual não corresponde
aos níveis de deduções normais da Empresa. Assim, baseamos as projeções com a volta do nível médio histórico de 6,0%, o que explica o
crescimento da receita líquida de 20,5% em 2019.

Entre 2015 e 2018, a Empresa realizou em média 5 milhões de exames ao ano. Tendo em vista as premissas descritas acima, o volume de
exames atinge 6.7 milhões em 2027. Segundo a Administração, considerando a estrutura atual da Empresa, a Deliberato pode atender até 9
milhões de exames por ano sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura.

16,9
28,5 29,8

4,4

24,8 34,7 36,8 39,3 42,0 44,8 47,6 50,5 53,4 59,3

68,6%

(-3,4%)

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Receita Líquida Projetada Receita Líquida Histórica Crescimento Histórico Crescimento Projetado

4,5%
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Principais Premissas:

Os custos da Deliberato acima demonstrados representam os custos da operação e foram segregados entre fixos e variáveis.

Os custos fixos são relativos à custos com pessoal, material de embalagem, manutenção e reparo, energia elétrica, combustíveis e lubrificantes,
despesas com veículos, mão de obra e serviços de terceiros, gastos com transporte e representam uma média de 57,4% dos custos operacionais.
Estes custos foram projetados de acordo com a expectativa de inflação brasileira divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Já os custos variáveis são compostos por custos com aluguéis de equipamento, material para análises clínicas, e outros, e representam uma
média de 42,6% dos custos operacionais. Estes custos foram projetados de acordo com o percentual de crescimento da receita operacional líquida.

Dessa forma, os custos operacionais totais foram projetados entre 2018 e 2027 representando em media de 70,6% da receita operacional líquida.

A queda da margem em 2018 deve-se aos custos excepcionais pré aquisição já discutidos com a Administração, que não refletem os níveis
normais da operação da empresa.

A partir de 2019, os ganhos foram normalizados a níveis usuais da Empresa. O ganho de margem após 2019 é proveniente da diluição de custos
fixos sobre o crescimento da receita, tendo em vista a classificação acima mencionada.

10 Avaliação da Deliberato

Custos Operacionais e Margem Bruta

Custos Operacionais e Margem Bruta (em milhões de reais)

13,5
21,6 22,0

6,6

18,0
25,7 26,9 28,3 29,8 31,3 32,9 34,5 36,1 39,8

20,2%

24,3%

14,3%

26,0% 26,0% 26,8% 27,9% 29,1% 30,1% 30,9% 31,7% 32,3% 32,9%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Custo Operacionais Projetados Custo Operacionais Históricos Margem Bruta Histórica Margem Bruta Projetada
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Despesas Operacionais e Margem EBITDA

Principais Premissas:

As despesas operacionais são referentes às despesas gerais e administrativas e tributárias, que também foram segredadas entre fixas e variáveis;

As despesas operacionais fixas foram projetadas de acordo com a expectativa de inflação brasileira divulgada pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), enquanto as despesas operacionais variáveis foram projetadas de acordo com o percentual de crescimento da receita operacional
líquida;

Dessa forma, as despesas gerais e administrativas foram projetadas representando média de 12,1% da receita operacional líquida, e as despesas
tributárias a uma média de 0,4% da receita operacional líquida.

Assim como ocorre na margem bruta, para 2019 o nível de despesas foi normalizado de forma a refletir o nível de gastos usual da Empresa.

A partir de 2019, os ganhos de margem são provenientes da diluição de custos e despesas fixos sobre o crescimento da receita.

Despesas Operacionais e Margem EBITDA (em milhões de reais)

1,4
2,4

3,7
1,9

3,0
5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,6 8,3

11,8%
15,6%

(-3,1%)

13,5% 10,3% 11,3% 12,6% 14,0% 15,3% 16,4% 17,3% 18,1% 18,8%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Despesas Operacionais Projetadas Despesas Operacionais Histórica
Margem EBITDA Histórica Margem EBITDA Projetada
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Depreciação e Capex

Principais Premissas:

A depreciação de ativos existentes foi projetada
linearmente, de acordo com a natureza de cada ativo com
os índices históricos de depreciação.

Para as taxas de depreciação de futuros investimentos,
foi utilizada taxa média ponderada de 17,5%, a qual foi
baseada nos ativos existentes na data-base da avaliação.

Para projeção não foram considerados novos
investimentos no período, com base em informações da
Administração. Desta forma, o Capex é apenas referente
à manutenção dos ativos existentes, projetado como
100% de reinvestimento da depreciação, com o objetivo
de manter a estrutura existente necessária para suporte
do crescimento considerado.

Em 2020, a depreciação e o Capex apresentam queda
em relação a receita devido ao término da vida útil dos
equipamentos de informática.

Depreciação (milhões de reais)

0,13 0,15 

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 

0,5% 0,4%

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capex Projetado % da Receita Líquida

0,13 
0,17 

0,07 0,06 0,07 0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 

0,5% 0,5%

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Depreciação Projetada % da Receita Líquida

A Depreciação e o Capex de 2018 consideram 9 meses entre abril e dezembro.
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Capital de Giro Líquido

Principais Premissas:

Para a projeção do capital de giro líquido, as premissas
consideradas foram baseadas nas demonstrações financeiras
históricas da Deliberato e em informações fornecidas pela
Administração.

Calculamos os indicadores das projeções do capital de giro líquido
para cada item do ativo e passivo operacional, com base em
premissas selecionadas na data-base da avaliação, da receita
operacional líquida, custos e despesas operacionais, de acordo
com a natureza de cada conta;

As variações de capital de giro líquido na perpetuidade foram
projetadas conforme balanço patrimonial estimado para a
perpetuidade, com um crescimento de 5,5%, equivalente à
expectativa de inflação e crescimento da economia brasileira.

Drivers de Capital de Giro Líquido

Conta Driver 2015 2016 2017 Mar-2018 Premissa 
Usos
Contas a receber d ROL 122 119 84 68 90
Impostos a recuperar d ROL 3 2 - 6 1
Adiantamentos d ROL - 0 5 1 3

Fontes
Contas a pagar d CPV 38 40 34 32 37
Tributos e  
contribuições a  
recolher

d CPV 14 14 12 11 13

Obrigações 
Trabalhistas

D Desp 48 41 31 35 36

Parcelamento de 
tributos

d ROL - 1 6 12 3

3,2
4,5 4,8 5,2 5,7 6,1 6,6 7,0 7,5

8,4

10,0% 13,1% 13,2% 13,4% 13,6% 13,7% 13,9% 14,0% 14,1% 14,2%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capital de Giro Líquido Projetado % sobre a Receita Líquida
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Taxa de Desconto | WACC

Notas:

[1] Fonte: Capital IQ

[2] Fonte: EY LLP - O prêmio de risco de mercado é baseado no prêmio de risco histórico e expectativas de prêmio de risco futuro

[3] Fonte: Federal Reserve (média histórica de 6 meses dos T-bonds de 20 anos) 

[4] Fonte: JP Morgan EMBI + (média histórica de 6 meses) 

[5] Baseado em 30,0% do CAPM para refletir os riscos inerentes ao business da empresa

[6] Fonte: Banco Central do Brasil e Business Monitor International

[7] Baseado na taxa Selic de longo prazo divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN)

[8] Com base na estrutura de capital média das empresas comparáveis selecionadas. Fonte: Capital IQ 

[9] Com base no regime de lucro real e na Legislação Brasileira

Custo do 
Capital 
Próprio

(Ke)

Custo da 
dívida
(Kd)

Beta desalavancado

0,731

Prêmio de risco de mercado
6,0% 2

Prêmio de risco país

2,4% 4

Prêmio de risco específico

3,6%5

Custo da dívida
7,9% 7

Custo do capital próprio

15,8% 8

Custo da dívida líquido de 
impostos

5,2% 9

WACC

14,2%

Taxa livre de risco (RF USA)

2,8% 3

84,4%

Diferencial de inflação

1,9% 6

15,6%
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Ativos e Passivos Não Operacionais e Dívida Líquida (em 
milhares)

Perpetuidade

Composição da Perpetuidade e Itens não operacionais (em milhões)

10 Avaliação da Deliberato

Perpetuidade e itens não operacionais

Para o cálculo da perpetuidade, foi considerado o fluxo de caixa do
ano terminal, acrescido do crescimento (g), de 5,5%, equivalente à
expectativa da inflação de longo prazo e crescimento real de
empresas comparáveis do setor.

O cálculo da perpetuidade é obtido através do growth

model, conforme demonstrado a seguir:

Fluxo de caixa 
Terminal

Cap. rate

Valor presente da perpetuidade

Fator de 
desconto do 

último período

Cap. rate = Taxa de desconto g

Ativos não operacionais Passivos não operacionais

Parcelamento de 
Tributos LP (506)

Obrigações 
Trabalhistas LP (385)

Total (891)

Dívida Líquida

Empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo (2.478)
Total (2.478)

Caixa e Equivalentes 1

Aplicações Financeiras 20

Total 21

14,3

37,4
34,1

23,1

0,02 (0,8) (2,4)

-

descontado do 
período explícito

Valor presente da
perpetuidade

Valor operacional Ativos não
operacionais

líquido

Passivos não
operacionais

líquido

Dívida líquida Valor do negócio
(arredondado)
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Fonte: EY

Conclusão

Com base nas informações analisadas e nas premissas descritas
neste Relatório, nossa avaliação resultou em uma estimativa de
valor justo de R$ 34,1 milhões para 100% da Deliberato na Data
Base de 31 de março de 2018.

Os resultados obtidos usando a metodologia FCD são relevantes no
contexto da avaliação, dado que:

As premissas de crescimento e rentabilidade estão alinhadas com os
dados históricos e as perspectivas de mercado da Deliberato;

Os parâmetros de avaliação são consistentes com o tamanho e a
expectativa de longo prazo da Deliberato;

O método FCD representa melhor o valor de uma empresa com base
em sua rentabilidade futura (Abordagem de Renda).

A estimativa de valor não considera possíveis contingências,
insuficiências ou superveniências ativas ou passivas que não estejam
registradas na posição patrimonial da Empresa fornecida
pela Administração. Devido a isso, os resultados apresentados não
consideram o seu efeito, caso existam.

Valores concluídos R$ mil

14.322

Valor presente da perpetuidade 23.111

Valor da Empresa (EV) 37.432

Ativos não operacionais 21

Passivos não operacionais (891)

Dívida Líquida (2.478)

Valor do Negócio (arredondado) 34.100

Com base nas informações recebidas e nos trabalhos realizados, nossa
avaliação resultou em uma estimativa de valor justo de aproximadamente
BRL 34.100 (trinta e quatro milhões e cem mil Reais) para a Deliberato na
Data Base de 31 de março de 2018, como mostrado abaixo:

R$ milhões

10 Avaliação da Deliberato

Conclusão
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Visão Geral da Empresa

Descrição da Empresa

A inSitus Genética é um laboratório especializado em hematologia e oncologia, realizando
testes na área de citogenética tumoral, citogenética molecular, citogenética constitucional,
citogenética fetal e pós-natal; citometria de fluxo; biologia molecular em hematologia, biologia
molecular em oncologia e imunohistoquímica.

No inicio, em setembro de 2005, atendia exclusivamente projetos de pesquisa e protocolos
da indústria farmacêutica, voltados ao diagnóstico de doenças onco-hematológicas.

Após dois anos, começou a realizar apoio laboratorial para mais de 100 (cem) hospitais do
Brasil, inclusive hospitais escolas das universidades federais e estaduais.

Atualmente, a inSitus atende a hospitais e laboratórios de medicina diagnóstica em todo
território nacional.

Fonte: Website da Empresa

Fonte: Website da Empresa
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Sumário das informações financeiras históricas

As informações financeiras históricas da InSitus foram analisadas com o
propósito de compreender as tendências dos indicadores operacionais da
Empresa. A Administração nos forneceu as informações financeiras auditadas
compreendendo os anos fiscais de 2015 a 2017 e os balancetes gerenciais
até março de 2018. As tabelas à esquerda resumem a performance histórica
recente da Empresa.

Sumário das informações financeiras históricas

As contas consideradas para o Capital de Giro Líquido da Empresa são:

Ativo: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes,
impostos a recuperar, e adiantamentos.

Passivo: fornecedores, tributos e contribuições a recolher, e obrigações
trabalhistas.

Destaques:

Diminuição em contas a receber de $59K registrada no 1º trimestre/18.
Ajuste realizado pela administração para regularização do saldo.

Provisão de férias e 13º no montante de $164K reconhecidos como
Obrigações Trabalhistas no 1º trimestre/18. Ajuste realizado pela
administração para regularização do saldo.

Informações Financeiras Históricas

Fonte: Demonstrações Financeiras da Empresa

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)
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Sumário das informações financeiras históricas

A receita operacional da InSitus é majoritariamente proveniente de exames e
atendimentos para hospitais e laboratórios de medicina diagnóstica.

Apesar de um crescimento da receita de 38,9% entre 2015 e 2016, de 2017 até
março de 2018 a empresa teve um decréscimo médio de -2,1%, devido a fatores
macroeconômicos.

A retração das vendas impactou a margem bruta da Empresa de forma negativa
no período, variando de 39,3% em 2015 para 28,9% em 2017.

A margem EBITDA apresentou uma diminuição no período histórico, partindo de
28,4% em 2015 até atingir 15,9% em 2017, devido aos fatores já citados acima.

As métricas de 2018 estão destoando do resto do período histórico devido a
ajustes de contas feitos pré aquisição, que já foram discutidos com a
Administração. Estes valores não representam a operação normal da Empresa.*

Informações Financeiras Históricas

Fonte: DASA

* Não foi possível separar os valores não recorrentes da DRE de mar-18.

** Os valores de 2018 representam uma anualização  do que já foi realizado 
nos três primeiros meses do ano.

***  Os  resultados de 2016 e 2017 acima representados refletem os valores 
apresentados no relatório de due dilligence.

DRE (em milhares de reais)

**

*** ***

**
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Receita Líquida Total (em milhões de reais)

11 Avaliação da InSitus

Receita Líquida

Principais Premissas:

A receita operacional da InSitus é composta majoritariamente por exames e atendimentos para hospitais e laboratórios de medicina diagnóstica.
Em média, 92% de sua receita provem de hospitais, convênios médicos e setor público, 6% de indústria farmacêutica e 1% de planos particulares.

Entre 2015-2016, a receita líquida cresceu 38,9% em razão da internalização de testes de biologia molecular em onco-hematologia. Até então,
esses testes eram terceirizados e a Empresa não tinha controle do analítico e pós analítico, o que resultava em margens reduzidas.

No ano de 2018, a projeção da receita líquida foi baseada no crescimento do business plan fornecido pela Administração.

Entre 2019-2022, a receita operacional líquida foi projetada de acordo com o crescimento dos gastos com saúde no Brasil, segundo estudo
publicado pelo The Economist Intelligence Unit, conforme gráfico demonstrado na sessão Analise do Setor.

Após este período, de 2023 a 2027, o crescimento da receita líquida foi projetado de forma linear até atingir o percentual de 5,5%, que representa o
crescimento da perpetuidade de acordo com as expectativas para a inflação brasileira de longo-prazo dvulgada pelo BACEN e crescimento real de
1,5%, conforme perspectiva de crescimento de empresas brasileiras que operam no mesmo setor.

Os impostos sobre a receita bruta foram projetados como sendo 5,8%, que representa a média histórica entre 2015 e 2017

Entre 2015 e 2018, a Empresa realizou em média 16 mil exames ao ano. Tendo em vista as premissas descritas acima, o volume de exames
atinge 18,7 mil em 2027. Segundo a Administração, considerando a estrutura atual da Empresa, a InSitus pode atender até 20 mil de exames por
ano sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura.

4,1
5,7 5,5

1,4

4,4 6,2 6,6 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,6

38,9%

4,0%

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Receita Líquida Projetada Receita Líquida Histórica Crescimento Histórico Crescimento Projetado

(4,2%)
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Principais Premissas:

Os custos da InSitus acima demonstrados representam os custos da operação e foram segregados entre fixos e variáveis;

Os custos fixos são compostos por gastos com mão de obra e representam uma média de 10,0% dos custos operacionais. Estes custos foram
projetados de acordo com a expectativa de inflação brasileira divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Os custos variáveis são compostos por custos com correios e malotes, serviço de entrega, material de uso laboratorial, e despesas de serviço
hospitalar e representam uma média de 90,0% dos custos operacionais. Estes custos foram projetados de acordo com o percentual de
crescimento da receita operacional líquida;

Dessa forma, os custos operacionais totais foram projetados entre 2018 e 2027 representando em media de 71,0% da receita operacional líquida.

A queda da margem em 2018 pode ser explicada por uma porcentagem maior de custos excepcionais pré aquisição já discutidos com a
Administração.

A partir de 2019, os ganhos foram normalizados a níveis usuais da Empresa. O ganho de margem após 2019 é proveniente da diluição de custos
fixos sobre o crescimento da receita, tendo em vista a classificação acima mencionada.

11 Avaliação da InSitus

Custos Operacionais e Margem Bruta

Custos Operacionais e Margem Bruta (em milhões de reais)

2,5 
4,0 3,9 

1,1 

3,1 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6 6,0 6,3 6,7 7,4 

39,3%

31,1%
27,3% 27,8% 28,0% 28,4% 28,8% 29,1% 29,4% 29,6% 29,9% 30,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Custo Operacionais Projetados Custo Operacionais Históricos Margem Bruta Histórica Margem Bruta Projetada

31,8%
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Despesas Operacionais e Margem EBITDA

Principais Premissas:

As despesas operacionais são segregadas entre despesas gerais e administrativas e tributárias, que são divididas entre fixas e variáveis;

As despesas operacionais fixas foram projetadas de acordo com a expectativa de inflação brasileira divulgada pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), enquanto as despesas operacionais variáveis foram projetadas de acordo com o percentual de crescimento da receita operacional
líquida;

Dessa forma, as despesas gerais e administrativas foram projetadas a uma média de 10,6% da receita operacional líquida e as despesas
tributárias a uma média de 0,3% da receita operacional líquida.

Assim como ocorre na margem bruta, para 2019 o nível de despesas foi normalizado de forma a refletir o nível de gastos usual da Empresa.

A partir de 2019, os ganhos de margem são provenientes da diluição de custos e despesas fixos sobre o crescimento da receita.

Despesas Operacionais e Margem EBITDA (em milhões de reais)

20,1%

0,5 

0,8 0,7 

0,2 

0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 

28,4%
17,1% 15,9% 16,2% 16,6% 17,2% 17,7% 18,2% 18,7% 19,1% 19,4% 19,7%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Despesas Operacionais Projetadas Despesas Operacionais Histórica
Margem EBITDA Histórica Margem EBITDA Projetada

15,9%
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Capex (milhões de reais)

11 Avaliação da InSitus

Depreciação e Capex

Depreciação (milhões de reais)

0,06 
0,07 0,08 

0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 

1,4%
1,2% 1,2%

0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Depreciação Projetada % da Receita Líquida

0,06 
0,07 0,07 

0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 

1,3%
1,1% 1,1%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capex Projetado % da Receita Líquida

Principais Premissas:
A depreciação de ativos existentes foi projetada
linearmente, de acordo com a natureza de cada ativo com
os índices históricos de depreciação.

Para as taxas de depreciação de futuros investimentos, foi
utilizada taxa média ponderada de 7,5%, a qual foi
baseada nos ativos existentes na data-base da avaliação.

Para projeção não foram considerados novos
investimentos no período, com base em informações da
Administração. Desta forma, o Capex é apenas referente
à manutenção dos ativos existentes, projetado como
100% de reinvestimento da depreciação, com o objetivo
de manter a estrutura existente necessária para suporte
do crescimento considerado.

Em 2021, a depreciação e o Capex apresentam queda em
relação a receita devido ao término da vida útil da licença
de uso de software.

A Depreciação e o Capex de 2018 consideram 9 meses entre abril e dezembro.
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Capital de Giro Líquido (milhões de reais)

11 Avaliação da InSitus

Capital de Giro Líquido

Principais Premissas:

Para a projeção do capital de giro líquido, as premissas
consideradas foram baseadas nas demonstrações financeiras
históricas da InSitus e em informações fornecidas pela
Administração.

Calculamos os indicadores das projeções do capital de giro líquido
para cada item do ativo e passivo operacional, com base em
premissas selecionadas na data-base da avaliação, da receita
operacional líquida, custos e despesas operacionais, de acordo
com a natureza de cada conta;

As variações de capital de giro líquido na perpetuidade foram
projetadas conforme balanço patrimonial estimado para a
perpetuidade, com um crescimento de 5,5%, equivalente à
expectativa de inflação e crescimento da economia brasileira.

Drivers de Capital de Giro Líquido

Conta Driver 2015 2016 2017 Mar-2018 Premissas

Usos
Caixa e equivalentes de    
caixa

% ROL 0,5% 0,9% 1,7% 1,8% 1,3%

Contas a receber de 
clientes

d ROL 62 32 17 10 25

Impostos a recuperar d ROL 21 15 0,1 0,1 15

Adiantamentos d ROL 26 31 42 2 36

Fontes
Fornecedores d CPV 38 30 7 17 18

Tributos e contribuições a 
recolher

d G&A 131 131 203 191 155

Obrigações trabalhistas d G&A 44 39 38 157 39

0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 

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

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capital de Giro Líquido Projetado % sobre a ROL Projetado
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Taxa de Desconto | WACC

Notas:

[1] Fonte: Capital IQ

[2] Fonte: EY LLP - O prêmio de risco de mercado é baseado no prêmio de risco histórico e expectativas de prêmio de risco futuro

[3] Fonte: Federal Reserve (média histórica de 6 meses dos T-bonds de 20 anos) 

[4] Fonte: JP Morgan EMBI + (média histórica de 6 meses) 

[5] Baseado em 40,0% do CAPM para refletir os riscos inerentes ao business da Empresa 

[6] Fonte: Banco Central do Brasil e Business Monitor International

[7] Baseado na taxa Selic de longo prazo divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN)

[8] Com base na estrutura de capital média das empresas comparáveis selecionadas. Fonte: Capital IQ 

[9] Com base no regime de lucro presumido e na Legislação Brasileira

Custo do 
Capital 
Próprio

(Ke)

Custo da 
dívida
(Kd)

Beta desalavancado

0,731

Prêmio de risco de mercado
6,0% 2

Prêmio de risco país

2,4% 4

Prêmio de risco específico

5,0%5

Custo da dívida
7,9% 7

Custo do capital próprio

17,45% 8

Custo da dívida líquido de 
impostos

7,9% 9

WACC

16,0%

Taxa livre de risco (RF USA)

2,8% 3

84,4%

Diferencial de inflação

1,9% 6

15,6%
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Ativos e Passivos Não Operacionais e Dívida Líquida (em 
milhares)

Perpetuidade

Composição da Perpetuidade e Itens não operacionais (em milhões de reais)

11 Avaliação da InSitus

Perpetuidade e itens não operacionais

Para o cálculo da perpetuidade, foi considerado o fluxo de caixa do
ano terminal, acrescido do crescimento (g), de 5,5%, equivalente à
expectativa da inflação de longo prazo e do crescimento real de
empresas compráveis do mesmo setor.

O cálculo da perpetuidade é obtido através do growth

model, conforme demonstrado a seguir:

Fluxo de caixa 
Terminal

Cap. rate

Valor presente da perpetuidade

Fator de 
desconto do 

último período

Cap. rate = Taxa de desconto g

Aplicações Financeiras 2

Total 2

Ativos não operacionais Passivos não operacionais

Dividendos a Pagar (79)
Parcelamento de 
Tributos (179)

Total (258)

Dívida Líquida

Empréstimos e financiamentos (75)
Total (75)

3,9

7,9 7,5

3,9

0,002 (0,2) (0,07)

descontado do 
período explícito

Valor presente da
perpetuidade

Valor operacional Ativos não
operacionais

líquido

Passivos não
operacionais

líquido

Dívida líquida Valor do negócio
(arredondado)
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Fonte: EY

Conclusão

Com base nas informações analisadas e nas premissas descritas
neste Relatório, nossa avaliação resultou em uma estimativa de
valor justo de R$ 7,5 milhões para 100% da InSitus na Data Base
de 31 de março de 2018.

Os resultados obtidos usando a metodologia FCD são relevantes no
contexto da avaliação, dado que:

As premissas de crescimento e rentabilidade estão alinhadas com os
dados históricos e as perspectivas de mercado da InSitus;

Os parâmetros de avaliação são consistentes com o tamanho e a
expectativa de longo prazo da InSitus;

O método FCD representa melhor o valor de uma empresa com base
em sua rentabilidade futura (Abordagem de Renda).

A estimativa de valor não considera possíveis contingências,
insuficiências ou superveniências ativas ou passivas que não estejam
registradas na posição patrimonial da Empresa fornecida
pela Administração. Devido a isso, os resultados apresentados não
consideram o seu efeito, caso existam.

Fonte: EY

Valores concluídos R$ mil

3.913

Valor presente da perpetuidade 3.963

Valor da Empresa (EV) 7.876

Ativos não operacionais 2

Passivos não operacionais (258)

Dívida Líquida (75)

Valor do Negócio (arredondado) 7.500

Com base nas informações recebidas e nos trabalhos realizados, nossa
avaliação resultou em uma estimativa de valor justo de aproximadamente
BRL 7.500 mil (sete milhões e quinhentos mil Reais) para a InSitus na Data
Base de 31 de março de 2018, como mostrado abaixo:

11 Avaliação da InSitus

Conclusão

R$ milhões
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12 Apêndice

12.1 Premissas Macro
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12.2 DRE - Deliberato
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12.3 DRE - InSitus
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12.4 Fluxo de Caixa - Deliberato
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Diagnóstico da América S.A.

At. Srs. Administradores 

São Paulo, 08 de janeiro de 2019.

Ref.: 200-2018-7

Prezados,

A RSM Brasil Atividades de Auditoria, Tributos e Consultoria de Negócios (“RSM” ou “Avaliador”) foi contratada pela Diagnósticos da América S.A. (“DASA” ou “Cliente”), para preparar 

um relatório de acordo com as exigências do artigo 256 da lei nº 6.404/76 (“Relatório”), relativo a aquisição da totalidade das ações patrimoniais do Salomão e Zoppi Serviços Médicos 
e Participações S.A. (“SZD” ou “Companhia”) pela DASA.

A data-base considerada foi de 30 de setembro de 2017 (“Data-base”), de acordo com a administração da Empresa (“Administração”).

Agradecemos a oportunidade de assessorá-los neste projeto e a colaboração recebida pela Administração durante a realização de nossos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

___________________________________________ 

Laércio Ros Soto Junior 
Sócio RSM Brasil

RSM Brasil Atividades de Auditoria, 
Tributos e Consultoria de Negócios.

Rua do Rócio, 350
Vila Olímpia, São Paulo - SP

T +55 (11) 11 2348-1000
CEP 04552-010 

www.rsm.global/brazil
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Abreviações
ASC: Accounting Standards Codification.

DRE: Demonstração do resultado do exercício.

CPC: Comitê dos Pronunciamentos Contábeis.

CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

EBIT: Earnings before interest and taxes, na tradução, lucro antes do
resultado financeiro e dos impostos.

EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization,
na tradução, lucro antes do resultado financeiro, impostos, depreciação
e amortização.

IFRS: International Financial Reporting Standards, na tradução, Normas
Internacionais de Informações Financeiras.

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo, indicador da inflação
Brasileira.

IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
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Sobre a Empresa
Em abril de 1981, dois colegas de residência médica, Dr. Luís Salomão e
Dr. Paulo Zoppi, movidos por ideais comuns, se unem para materializar
um sonho: criar na cidade de São Paulo um laboratório de patologia
que se pautasse pela alta qualidade em seus procedimentos, pela
confiabilidade e pelo atendimento personalizado e humanizado. Nascia
assim o Instituto de Diagnósticos e Prevenção do Câncer, que
inicialmente funcionava dentro do Laboratório de Análises Clínicas
Oswaldo Cruz. Cinco meses depois, ganharia sede própria na Rua
Estados Unidos e, três anos mais tarde, passaria a se chamar Salomão
Zoppi.

Fonte: Administração, Site

Quadro societário  2016 Ações R$
% 

Participação

Ordinárias 18.710.429 18.710.429 98%

Preferênciais 381.846       381.846       2%

Total 19.092.275 19.092.275 100%

Quadro societário  2017 Ações R$
% 

Participação

Ordinárias 18.710.429 18.710.429 98%

Preferênciais 381.846       381.846       2%

Total 19.092.275 19.092.275 100%
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Sobre a Transação
Em 27 de setembro de 2017, a DASA adquiriu a totalidade das ações da
Companhia pelo valor de R$606.763.601,38 (seiscentos e seis milhões,
setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e um reais e trinta e oito
centavos), de acordo com a Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 27 de setembro de 2017, fornecida pela Administração e
arquivo de composição de valor de aquisição.

Ilustramos abaixo quadro da composição do valor da transação.

Fonte: Administração, Contrato de Cessão e Transferências de Quotas
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Limitações de Responsabilidades
A RSM se compromete a resguardar o sigilo das informações fornecidas
pela Administração.

Os consultores não possuem predisposição pessoal em relação à
matéria envolvida neste relatório, nem sequer há conflitos de
interesses com a Administração.

As premissas utilizadas para as projeções foram disponibilizadas e
validadas pela Administração. Todas as informações não transmitidas a
RSM serão pesquisadas. Assim sendo, não assumimos o compromisso
pela veracidade das informações financeiras.

Este documento é de uso exclusivo da contratante, sendo que não deve
ser reproduzido parcial ou totalmente para a divulgação em veículos
públicos sem a prévia autorização, por escrito, da RSM.

A RSM não está obrigada a atualizar, revisar ou corrigir as informações
contidas neste Relatório após sua emissão final.

A RSM não investigou ou efetuou nenhum teste de auditoria ou
qualquer outro tipo de verificação das informações fornecidas pela
Administração. Desta forma não nos responsabilizemos pela veracidade
dos dados aqui mencionados.

A RSM não fornece garantias quanto à realização das projeções
apresentadas neste trabalho, devido as mesmas estarem sujeitas a
perspectivas e planos estratégicos da Administração. Adicionalmente a
RSM não assume qualquer obrigação de indenização caso os resultados
futuros não se realizem.
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Observações

O presente documento foi preparado exclusivamente para atender às
disposições do Artigo 256 da Lei das Sociedades Anônimas e no Anexo
19 da Instrução CVM 481 no que diz respeito à aquisição do controle
acionário da Empresa.

Não deverá, portanto, ser divulgado a terceiros, ou seja, pessoas
jurídicas ou físicas que não sejam integrantes ou funcionários do
Cliente. Não obstante, o presente relatório poderá ser apresentado
para os auditores da Administração e da Empresa.

Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas
informações fornecidas pela Administração do Cliente, ajustadas
segundo nossa análise quanto à razoabilidade destas.

No decorrer dos trabalhos, foram efetuados procedimentos de análise,
os quais julgamos apropriados no contexto da avaliação. Todavia, a
RSM Brasil não se responsabiliza pelas informações a ela fornecidas e
não será responsabilizada, em nenhuma hipótese, por danos ou
prejuízos decorrentes da omissão de dados e informações por parte da
Administração do Cliente e/ou da Empresa, nem suportará tais danos
ou prejuízos.

A RSM Brasil declara que nem ela nem a equipe responsável pela
preparação da presente avaliação possuem qualquer conflito de
interesse que lhe diminuam a independência necessária ao
desempenho de suas funções.

A avaliação tomou como base a posição patrimonial na data-base e as
informações obtidas anteriormente à data de emissão deste relatório.

A RSM Brasil não foi incumbida de atualizar esta avaliação após a data
de sua emissão.

Destacamos que a compreensão completa da conclusão desta avaliação
somente ocorrerá mediante sua leitura integral deste documento, não
se devendo, portanto, extrair conclusões da leitura parcial deste.
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SOBRE O AVALIADOR
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Sobre o Avaliador
RSM International

A RSM Internacional é a 6ª maior firma de auditoria e consultoria do
mundo e 5ª maior na América do Norte, de acordo com o
“International Accounting Bulletin” (IAB). Somos uma rede conectada
com mais de 816 escritórios em 120 países ao redor do mundo, com
mais de 43.000 pessoas preparadas para ouvir e atender suas
necessidades.

RSM Brasil

Somos uma empresa reconhecida pela ousadia de propor serviços e
soluções diferenciadas, construídas de maneira customizada, e nos
adaptamos aos processos de cada um de nossos clientes oferecendo
resultados dentro das práticas e políticas deles.

Além de finanças corporativas, a RSM atua com serviços de auditoria,
gestão de riscos, consultorias tributária, trabalhista e empresarial.

A RSM possui sua matriz em São Paulo e escritórios no Rio de Janeiro e
Curitiba.

O profundo comprometimento da firma com princípios éticos e com a transparência em relação às suas atividades faz da RSM um símbolo inequívoco
de qualidade e confiabilidade para seus clientes.

Nossas credenciais
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Informações adicionais
Processo de aprovação interna

O processo de aprovação interna da RSM realizado para aprovação
deste Relatório envolveu as seguintes etapas:

• Reuniões para a discussão sobre a metodologia a ser empregada e
as premissas a serem adotadas para elaboração do Relatório da
Empresa, envolvendo a equipe de Finanças Corporativas da RSM
que trabalhou nesta avaliação;

• Elaboração do Relatório pelos profissionais destacados da RSM;

• Revisão do Relatório pela equipe independente responsável pelas
operações de avaliação de empresas da RSM;

• Submissão do Relatório para análise da diretoria da RSM; e

• Discussão e implementação das exigências aplicáveis solicitadas
pela diretoria, caso necessárias, a fim de obter a aprovação final.

Declarações

A RSM declara na presente data que:

• Nenhum dos seus sócios possui qualquer interesse financeiro na
Companhia. Além disso, nenhum dos profissionais do Avaliador que
participaram do projeto detém qualquer participação acionária ou
derivativos da Companhia.

• Não é titular de nenhuma espécie de ações da Companhia, assim
como os sócios e os demais profissionais envolvidos neste trabalho,
e nem tem sob sua administração discricionária nenhuma das
referidas ações.

• Não há qualquer conflito de interesse que diminua a independência
necessária ao Avaliador para o desempenho de suas funções no
contexto deste trabalho.

• Não sofreu qualquer influência da administração da Companhia ou
do Cliente no decorrer dos trabalhos, no sentido de alterar sua
condição de independência ou os resultados aqui apresentados.

• Não possui informações comerciais e creditícias de qualquer
natureza relativas à Companhia que possam impactar o Relatório
que não tenham sido incorporadas a ele.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÕES
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Antecedentes

Em abril de 1981, dois colegas de residência médica, Dr. Luís Salomão e
Dr. Paulo Zoppi, movidos por ideais comuns, se unem para materializar
um sonho: criar na cidade de São Paulo um laboratório de patologia
que se pautasse pela alta qualidade em seus procedimentos, pela
confiabilidade e pelo atendimento personalizado e humanizado. Nascia
assim o Instituto de Diagnósticos e Prevenção do Câncer, que
inicialmente funcionava dentro do Laboratório de Análises Clínicas
Oswaldo Cruz. Cinco meses depois, ganharia sede própria na Rua
Estados Unidos e, três anos mais tarde, passaria a se chamar Salomão
Zoppi, situada na Avenida Carinás nº635, Indianópolis, na cidade de São
Paulo Estado de São Paulo.
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Objetivos

A RSM foi contratada pela DASA para auxiliá-la no processo para
atendimento ao artigo 256 da lei nº 6.404/76, dispõe que:

“A compra, por companhia aberta, do controle de qualquer sociedade

mercantil, dependerá de deliberação da assembléia-geral da

compradora, especialmente convocada para conhecer da operação,

sempre que:

I - O preço de compra constituir, para a compradora, investimento

relevante (artigo 247, parágrafo único); ou

II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapassar uma vez e meia o

maior dos 3 (três) valores a seguir indicados:

a) cotação média das ações em bolsa ou no mercado de balcão

organizado, durante os noventa dias anteriores à data da contratação;

(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

b) valor de patrimônio líquido (artigo 248) da ação ou quota, avaliado

o patrimônio a preços de mercado (artigo 183, § 1º);

c) valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior

a 15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação (artigo 187 n. VII) nos

2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente.

§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acompanhado de laudo de

avaliação, observado o disposto no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à

prévia autorização da assembléia-geral, ou à sua ratificação, sob pena

de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os

elementos necessários à deliberação. (Redação dada pela Lei nº 9.457,

de 1997)

§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez e meia o maior dos

três valores de que trata o inciso II do caput, o acionista dissidente da

deliberação da assembléia que a aprovar terá o direito de retirar-se da

companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos termos do

art. 137, observado o disposto em seu inciso II. (Redação dada pela Lei

nº 9.457, de 1997)
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Descrição dos Critérios de Avaliações

A lei 6.404/76 (Lei das S.A.) estabelece no artigo 256, que a compra por
companhia aberta do controle de qualquer sociedade mercantil
dependerá de deliberação da assembleia geral da compradora,
convocada para conhecer a operação sempre que os critérios previstos
nos incisos I ou II do artigo 256 sejam observados.

No Inciso II do artigo 256 da Lei das S.A. são determinados 3 valores dos
quais, o maior deve ser uma vez e meia menor quando comparado com
o valor pago pelas ações da adquirida, estes valores são:

a) Cotação média da ação em bolsa durante os 90 dias anteriores a data
da contratação:

Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com
uma determinada classe de ações por um período de tempo específico.
Calcula-se a cotação média ponderada da ação a partir dos volumes
diários negociados (financeiro e de lotes de ações) em bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado.

Na avaliação pelo preço médio das ações, o prêmio de controle não é
considerado, por se tratar de método fundamentado na cotação das
ações negociadas diariamente nos mercados de capitais. Raramente
esse tipo de negociação envolve a transferência do controle acionário
das empresas no mercado brasileiro.

A adequação e aplicabilidade desse critério depende da liquidez das
ações das empresas negociadas nas bolsas de valores.

b) Valor do Patrimônio Líquido a mercado por ação:

Consiste em efetuar a estimativa de valor justo de mercado dos ativos e
passivos contabilizados da Companhia, em uma determinada data-
base, caso haja divergência entre o valor justo e o valor contábil. E na
divisão dos valores obtidos pelo número total de ações emitidas por
uma determinada Companhia.

c) Valor do Lucro Líquido da ação:

Valor do lucro líquido da ação ou quota, que não poderá ser superior a
15 (quinze) vezes o lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos
exercícios sociais, atualizado monetariamente.

Com base nas informações patrimoniais disponíveis na data da
transação, utiliza-se como base para o cálculo do lucro líquido anual por
ação os balanços auditados referente aos últimos 2 exercícios sociais,
corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O valor do lucro líquido da ação fica limitado a 15 vezes a média do
lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais da
empresa, atualizados monetariamente.
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VALIDAÇÃO DO ARTIGO 256
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Relevância Sobre o Investimento (Art. 256, Item I)

Item I

De acordo com a exigência do item I do artigo 256 da lei nº 6.404/76, o
preço de compra foi superior a 10% do patrimônio líquido da DASA e a
proporção sobre o investimento é equivalente a 20,11% do patrimônio
líquido da DASA.

Os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.
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Limites sobre o Valor das Ações

Item II

Em atendimento ao item II do artigo nº 256 da lei nº 6.404/76, foi
verificado que:

a) A Companhia não possui operações em bolsas de valores durante
os 90 (noventa) dias anteriores à data de contratação e, portanto,
o inciso (“a”) não é aplicável.

b) O valor de patrimônio líquido por ação da investida (SZD), na data
base é de R$ 10,23 (ou 1,5x em R$ 15,35), conforme demonstrado
no quadro I.

Os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.

c) Os valores dos lucros líquidos por ação da SZD nas datas bases de
31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de 2017 foram
respectivamente nos valores de R$ 0,77 e R$(1,37), e os valores
por ações ajustados pelo IPCA foram de R$0,78 e R$(1,37),
respectivamente. Considerando a limitação a 15 vezes à média do
lucro líquido anual por ação nos 2 (dois) últimos exercícios sociais,
o valor médio do prejuízo líquido é de R$(0,30). Ilustramos a seguir
quadro II de apuração do multiplicador.

Quando demonstrados, os valores no quadro abaixo estão expressos em Reais R$.

Quadro I

 Valores em R$ 

Total ações ordirárias SZD 18.710.429    

Total ações preferenciais SZD 381.846         

Total de ações 19.092.275    

Patrimônio líquido da SZD a valor de mercado 195.328.000 

Patrimônio líquido (mercado) da SZD por ação 10,23              

Patrimônio líquido (mercado) da SZD por ação - 1,5x 15,35              
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Conclusão por Item e Geral

Item I

Com base no solicitado no Item I do artigo 256 da Lei 6.404/76,
concluímos que o SZD configura investimento relevante, e deve ser
levado a assembleia-geral para deliberação, conforme demonstrado a
seguir.

Item II

Com base no solicitado no Item II do artigo 256 da Lei 6.404/76,
concluímos que o valor da aquisição por ação (R$ 31,78) ultrapassa 1,5x
(uma vez e meia) o maior indicador calculado (R$ 15,35) do item II,
conforme demonstrado a seguir.

Conclusão geral: Consideramos o investimento como relevante e deve
ser levado para a assembléia-geral para deliberação visto que a
proporção em percentuais ultrapassa 10% conforme item I e ultrapassa
1,5x o maior indicador calculado com base no inciso II.

 Item II  R$ 30/09/2017

Informação do preço de venda

Valor pago na transação  (R$) 606.763.601 

Quantidade de ações (Quantidade) 19.092.275    

Preço médio de cada ação (R$) 31,78              

Informações da Investida

 II a) Cotação média das ações dos últimos 90 dias  n/a

II b) Valor do Patrimônio Líquido por ação a valor de mercado  SZD - 1,5x 15,35              

II c) Valor do Lucro Líquido (prejuízo) por ação SZD (0,30)               

n/a - não aplicável ao SZD
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ANEXOS
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Anexo I – Acervo Líquido e Demonstrações Contábeis Ajustadas a Preço de Mercado

Fonte: Administração

O acervo líquido ou patrimônio liquido ajustado ao valor de mercado que foi considerado para a avaliação da relevância sobre o investimento foi no montante de
R$195.328.

(i) Valor justo de ativos tangíveis e intangíveis (realizáveis a mercado) apurados no relatório de alocação do preço pago (PPA - Purchase Price Allocation) formalizado pela Ernst Young.

(ii) Valor de sobra de ativos não identificados após trabalho de inventário físico realizado pelos especialistas CPCON, conforme relatório emitido em 24 de abril de 2018.
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Anexo II – Demonstração do Resultado

Fonte: Administração

O prejuízo por ação no montante de R$ (1,37) foi apurado com base no prejuízo líquido de R$ (26.212).
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DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ ME nº 61.486.650/0001-83 

NIRE 35.300.172.507 

ANEXO VI À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 1 DE OUTUBRO DE 2019 

Estatuto Social Consolidado 

“ESTATUTO SOCIAL DA DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 

Artigo 1º - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações 
que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável. 

Parágrafo Único - A Companhia poderá utilizar-se de expressões específicas para 
realizar a identificação de seus diferentes segmentos de negócio, expressões estas que 
serão utilizadas como denominação fantasia. 

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na 
Avenida Juruá, 434, Alphaville, podendo instalar e encerrar filiais, agências, depósitos, escritórios, 
representações e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior por deliberação da 
Diretoria. 

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: 

I. a prestação de serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD) a pacientes particulares ou 
através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência 
médico-hospitalar, outras modalidades de custeio da saúde, incluindo análises clínicas e 
vacinação, diretamente, ou em caráter suplementar, por intermédio de laboratórios 
contratados; bem como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD), 
exclusivamente através de empresas médicas especializadas, como exemplo nas áreas 
de: a) citologia e anatomia patológica; b) diagnóstico por imagem e métodos gráficos; e 
c) medicina nuclear; 

II. a prestação de serviços médicos ambulatoriais com abrangência para consultas médicas, 
procedimentos ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais com recursos para realização 
de procedimentos cirúrgicos e exames complementares e administração de 
medicamentos para pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, 



companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar ou outras 
modalidades de custeio da saúde; 

III. a exploração de atividades relativas a: (a) realização de exames em alimentos e 
substâncias para fins de avaliar riscos ao ser humano; (b) importação, para uso próprio, 
de equipamentos médico-hospitalares, conjuntos para diagnósticos e correlatos em geral; 
(c) elaboração, edição, publicação e distribuição de jornais, livros, revistas, periódicos e 
outros veículos de comunicação escrita, destinados à divulgação científica ou das 
atividades compreendidas no âmbito de atuação da Companhia; (d) outorga e 
administração de franquia empresarial, compreendendo fundo de propaganda e 
divulgação, treinamento e seleção de mão-de-obra, indicação de fornecedores de 
equipamentos e material de pesquisa, entre outros; e 

IV. a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, na qualidade de 
sócia, quotista ou acionista. 

Artigo 4º -  O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 

CAPÍTULO II 

DO CAPITAL SOCIAL, DAS AÇÕES E DOS ACIONISTAS 

Artigo 5º -  O capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia é de 
R$2.326.422.506,24 (dois bilhões, trezentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois 
mil, quinhentos e seis reais, e vinte e quatro centavos), dividido em 315.054.045 (trezentos e 
quinze milhões, cinquenta e quatro mil e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor nominal. 

Artigo 6º -  A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente 
de reforma estatutária, mediante emissão de novas ações, desde que o capital social não exceda 
560.000.000 (quinhentos e sessenta milhões) de ações ordinárias. 

Parágrafo Primeiro - Dentro dos limites autorizados neste Artigo poderá a Companhia, 
mediante deliberação do Conselho de Administração, aumentar o capital social 
independentemente de reforma estatutária. O Conselho de Administração fixará as 
condições da emissão, inclusive preço, forma e prazo de integralização. 

Parágrafo Segundo - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de 
Administração poderá deliberar a emissão de bônus de subscrição. 

Parágrafo Terceiro - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano 
aprovado pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá autorizar a 
Companhia a outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados, 
assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam 



controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os 
acionistas. 

Parágrafo Quarto - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. 

Artigo 7º - O capital social está representado por ações ordinárias e a cada ação ordinária 
corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 

Artigo 8º -  Todas as ações da Companhia serão escriturais e, em nome de seus titulares, 
serão mantidas em conta de depósito junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”). 

Artigo 9º -  A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem 
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o §4º do art. 171 da Lei n.º 6.404/76, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n.º 6.404/76"), de ações e debêntures 
conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em 
bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta 
pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital 
autorizado. 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

SEÇÃO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 10 -  A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, 
extraordinariamente, quando convocada nos termos da lei ou deste Estatuto Social. 

Parágrafo Primeiro - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria 
de votos. 

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem 
do dia constantes dos respectivos editais de convocação. 

Artigo 11 - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente de referido órgão, sendo que, na 
ausência de ambos, será presidida por acionista escolhido pelos presentes observado o previsto 
no Parágrafo Primeiro do Artigo 10 acima. O Presidente da Assembleia Geral indicará o secretário. 

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral deverá observar que o exercício do voto de 
acionista signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, 
corresponda à instrução de voto proferida nos seus respectivos termos, cujos efeitos 
aplicam-se à Companhia. 



Parágrafo Segundo - A Companhia poderá solicitar no anúncio de convocação que o 
Acionista apresente, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à data de 
realização da Assembleia Geral, os documentos necessários para a sua participação. 

Parágrafo Terceiro - Os órgãos da administração da Companhia devem buscar o 
engajamento dos acionistas, favorecer a presença em Assembleia Geral e o correto 
entendimento das matérias a serem deliberadas, bem como facilitar a indicação e eleição 
de candidatos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, quando instalado, de 
acordo com as normas estabelecidas pela CVM. 

Parágrafo Quarto - As atas das Assembleias Gerais devem permitir o pleno 
entendimento das discussões havidas na respectiva Assembleia Geral, ainda que lavradas 
em forma de sumário de fatos ocorridos, e trazer a identificação dos votos proferidos 
pelos acionistas. 

Artigo 12 -  Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei: 

I. Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração; 

II. Indicar o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração; 

III. Fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, 
assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal se instalado;  

IV. Atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramentos ou 
grupamentos de ações; 

V. Aprovar plano de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores e 
empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que 
sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia; 

VI. Deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação 
do lucro do exercício e a distribuição de dividendos e bonificações da Companhia, bem 
como a criação de quaisquer reservas, exceto as obrigatórias;  

VII. Eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de 
liquidação; 

VIII. Deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia; e 

IX. Escolher a empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação das 
ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou OPA 
(conforme definido abaixo) por concentração de ações. 

SEÇÃO II 



DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

Sub-Seção I 

Das Disposições Gerais 

Artigo 13 -  A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. 

Parágrafo Único - Os administradores deverão, imediatamente após a investidura nos 
respectivos cargos, comunicar à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") a quantidade e as 
características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, 
direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos, na forma da regulamentação vigente. 

Artigo 14 -  A Assembleia Geral fixará uma verba global anual para distribuição entre os 
administradores e caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da verba 
individualmente, observado o disposto neste Estatuto Social. 

Artigo 15 -  Observada a convocação regular na forma deste Estatuto Social, qualquer dos 
órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus membros e 
delibera pelo voto da maioria dos presentes, exceto se de outra forma expressamente previsto 
neste Estatuto Social. 

Parágrafo Único - Somente será dispensada a convocação prévia de todos os 
administradores para reunião, como condição de sua validade, se estiverem presentes 
todos os membros do órgão a se reunir, admitida, para este fim, verificação de presença 
mediante apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à 
Companhia previamente à reunião. 

Artigo 16 -  Os membros dos órgãos da administração da Companhia deverão observar, no 
que for aplicável, as disposições dos acordos de acionistas arquivados na sede social, e não serão 
computados os votos proferidos nas reuniões dos órgãos da administração em violação ao 
disposto em tais acordos de acionistas. 

Sub-Seção II 

Do Conselho de Administração 

Artigo 17 -  O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 
7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo um conselheiro 
Presidente e um Vice-Presidente, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. 

Parágrafo Primeiro - Na Assembleia Geral Ordinária, os acionistas deverão deliberar 
qual o número efetivo de membros do Conselho de Administração. 

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos 
seus cargos mediante a assinatura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao 



atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do Conselho de Administração 
deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos 
seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho de Administração deverão ter reputação 
ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (a) 
ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; 
ou (b) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia; não poderá ser 
exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se 
configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento. 

Parágrafo Quarto - Na eleição dos membros do Conselho de Administração, se não 
tiver sido solicitado o processo de voto múltiplo na forma da lei, a Assembleia Geral 
deverá votar através de chapas, previamente apresentadas por escrito à Companhia até 
5 (cinco) dias antes da data para a qual estiver convocada a Assembleia, sendo vedada 
a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista ou conjunto de acionistas. 
A mesa não aceitará o registro de qualquer chapa, nem o exercício do direito de voto na 
eleição dos membros do Conselho de Administração, em circunstâncias que configurem 
violação às disposições da lei e deste Estatuto Social. 

Parágrafo Quinto - O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a 
informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a 
assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a Companhia, 
ficando expressamente vedado o exercício do seu direito de voto. 

Parágrafo Sexto - O Conselho de Administração poderá criar comitês ou grupos de 
trabalho com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre 
os membros da administração e/ou outras pessoas. 

Artigo 18 -  O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão indicados 
pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Primeiro - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração coordenar 
as atividades do órgão, buscando a eficácia e o bom desempenho do órgão e de cada 
um de seus membros, servindo de elo entre o Conselho de Administração e a Diretoria, 
bem como presidir as reuniões do Conselho de Administração e na sua ausência, ao Vice-
Presidente de referido órgão, sendo que, na ausência de ambos, os membros presentes 
definirão quem presidirá a reunião. 

Parágrafo Segundo - Nas deliberações do Conselho de Administração será atribuído ao 
Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade no caso de empate na 
votação. 



Parágrafo Terceiro - Ocorrendo vacância do cargo de conselheiro, os demais membros 
do Conselho de Administração nomearão seu substituto, que servirá até a primeira 
Assembleia Geral, quando então será eleito substituto para completar o mandato do 
membro substituído. Para os fins deste Estatuto Social, considerar-se-á ocorrida a 
vacância em caso de morte, incapacidade permanente, renúncia, destituição ou ausência 
injustificada por mais de três reuniões consecutivas. 

Artigo 19 -  O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente, e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração ou 
pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. As reuniões do Conselho poderão ser 
realizadas, excepcionalmente, por conferência telefônica, vídeo conferência, correio eletrônico ou 
por qualquer outro meio de comunicação no qual haja prova inequívoca da manifestação de voto. 

Parágrafo Primeiro - As convocações para as reuniões serão feitas por escrito com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, por meio de carta, entrega pessoal, e-mail ou 
qualquer forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo 
destinatário. 

Parágrafo Segundo - Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão 
de atas lavradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração assinadas 
pelos conselheiros presentes. As atas de reuniões do Conselho de Administração devem 
ser redigidas com clareza e registrar as decisões tomadas, as pessoas presentes, os votos 
divergentes e as abstenções de voto. 

Parágrafo Terceiro - Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos o voto 
escrito antecipado e o voto proferido por correio eletrônico ou por qualquer outro meio 
de comunicação, computando-se como presentes os membros que assim votarem; serão 
ainda considerados presentes à reunião os membros que dela participem por meio de 
conferência telefônica, ou outro meio que permita a identificação do Conselheiro e a 
comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. 

Parágrafo Quarto - Será dispensada a convocação de que trata o Parágrafo Primeiro 
deste Artigo se estiverem presentes à reunião todos os membros em exercício do 
Conselho de Administração. 

Artigo 20 -  Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe 
sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto Social, nos termos e limites estabelecidos em Assembleia 
Geral: 

I. Exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu 
exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa 
da Assembleia Geral ou da Diretoria; 



II. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 

III. Eleger e destituir os Diretores da Companhia; 

IV. Atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e limites de alçada não 
especificados neste Estatuto Social inclusive designando o Diretor de Relações com 
Investidores, observado o disposto neste Estatuto Social; 

V. Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no 
caso do Artigo 132 da Lei n.º 6404/76; 

VI. Definir os valores e princípios éticos da Companhia e de suas controladas e zelar pela 
manutenção da transparência da Companhia e de suas controladas no relacionamento 
com todas as partes interessadas; 

VII. Rever anualmente o sistema de governança corporativa da Companhia e de suas 
controladas, visando a aprimorá-lo, bem como definir os órgãos envolvidos para a revisão 
e o aprimoramento do sistema de governança corporativa da Companhia e de suas 
controladas; 

VIII. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da 
Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de 
celebração e quaisquer outros atos; 

IX. Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia, bem como deliberar 
sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, na forma prevista neste 
Estatuto Social e na lei; 

X. Escolher e destituir os auditores independentes, os quais deverão ser uma das quatro 
maiores empresas internacionais de auditoria, observando-se, nessa escolha, o disposto 
na legislação aplicável; 

XI. Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender 
necessários; 

XII. Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua 
submissão à Assembleia Geral; 

XIII. Aprovar: (a) os orçamentos anuais da Companhia e suas respectivas alterações, em 
especial aquelas que, no conjunto, signifiquem um aumento nas despesas superior ao 
equivalente a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (b) os planos anuais e 
quinquenais de negócios da Companhia; (c) os projetos de expansão e os programas de 
investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução; 



XIV. Manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar proposta para: (a) operações de 
mudança do tipo jurídico da Companhia, incluindo transformação, cisão, incorporação (e 
incorporação de ações) e fusão que envolvam a Companhia; (b) a criação e extinção de 
controladas ou subsidiárias integrais; (c) a aquisição ou alienação parcial ou total de 
ações, quotas, participações em quaisquer sociedades, ou outros valores mobiliários 
conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Companhia; (d) a participação da 
Companhia em outras sociedades, ou empreendimentos, no país ou no exterior; e (e) 
reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações que derem origem à 
mudança de controle da Companhia ou de suas controladas, e consignar se elas 
asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Companhia; 

XV. Emitir parecer em relação a qualquer OPA tendo por objeto ações ou valores mobiliários 
conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da Companhia, o qual deverá conter, 
entre outras informações relevantes, opinião da administração sobre eventual aceitação 
da OPA e sobre o valor econômico da Companhia; 

XVI. Manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral; 

XVII. Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste 
Estatuto Social fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de 
integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir prazo para) o direito de preferência 
nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação 
seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de 
aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; 

XVIII. Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão ou sobre a 
emissão de opções de venda e compra referenciadas em ações de emissão da 
Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação; 

XIX. Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como previsto no Parágrafo Segundo 
do Artigo 6º deste Estatuto Social; 

XX. Outorgar opção de compra de ações aos administradores, empregados e prestadores de 
serviços da Companhia, assim como aos administradores, empregados e prestadores de 
serviços de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela 
Companhia, sem direito de preferência para os acionistas nos termos dos planos 
aprovados em Assembleia Geral; 

XXI. Estabelecer a política geral de salários e demais políticas gerais de pessoal, incluindo, 
mas não se limitando a, quaisquer benefícios, bônus, qualquer outro componente de 
remuneração e participação nos resultados da Companhia; 



XXII. Deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, nos termos do 
Artigo 59, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76; e notas promissórias e outros títulos de 
dívida não conversíveis em ações, para distribuição pública ou privada, estabelecendo 
todos os seus termos e condições; 

XXIII. Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou 
subsidiárias integrais, sempre que o conjunto de operações realizadas num período de 3 
(três) meses supere a quantia equivalente a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 
ficando, entretanto, expressamente vedada a outorga de garantias pela Companhia a 
obrigações de terceiros; 

XXIV. Aprovar qualquer aquisição ou alienação de bens não prevista no orçamento anual e que, 
no conjunto, o valor anual envolva um valor de mercado superior ao equivalente a 
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); 

XXV. Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia  ou a outorga de garantias 
a terceiros por obrigações da própria Companhia, em qualquer desses casos não prevista 
no orçamento anual e que, no conjunto, o valor anual seja superior ao equivalente a R$ 
15.000.000,00  (quinze milhões de reais); sendo que tal aprovação pelo Conselho de 
Administração será desnecessária nas hipóteses em que o oferecimento da garantia seja 
necessário para defender os interesses da Companhia em procedimentos administrativos 
ou processos judiciais nos quais a Companhia seja parte; 

XXVI. Aprovar a obtenção de qualquer financiamento, incluindo operações de leasing, em nome 
da Companhia, não prevista no orçamento anual e em que, no conjunto, o valor anual 
seja superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais); sendo que, na hipótese de 
repactuação das condições do financiamento que impliquem aumento do valor e/ou 
acréscimo das garantias originalmente contratadas, será necessária nova aprovação do 
Conselho de Administração; 

XXVII. Aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações 
escriturais; 

XXVIII. Requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia; 

XXIX. Dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a 
ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento; 

XXX. Aprovar, com voto afirmativo de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos 
membros do Conselho de Administração presentes em uma reunião regularmente 
convocada, qualquer transação ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou 
superior ao equivalente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) entre a Companhia e (a) 
acionistas que exercem o poder de controle da Companhia, tal como previsto no art. 116 



da Lei n° 6.404/76 ("Acionista(s) Controlador(es)"), (b) qualquer pessoa física, incluindo 
o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou 
indiretamente, o controle dos Acionistas Controladores da Companhia que sejam pessoas 
jurídicas, ou (c) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos Acionistas Controladores, 
direta ou indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, detenham 
participação societária. A aprovação do Conselho de Administração prevista neste inciso 
não será necessária para negócios relacionados à aquisição ou ao arrendamento 
mercantil de equipamentos de análises clínicas e de diagnósticos por imagem. 
Independentemente do valor envolvido, todas as transações entre a Companhia e as 
pessoas acima previstas devem ser realizadas em termos e condições de mercado (arm's 
length). Fica assegurada a qualquer membro do Conselho de Administração a 
possibilidade de requisitar uma avaliação independente de qualquer transação prevista 
neste inciso; e 

XXXI. Autorizar a realização de operações envolvendo qualquer tipo de instrumento financeiro 
derivativo, assim considerados quaisquer contratos que gerem ativos e passivos 
financeiros para suas partes, independente do mercado em que sejam negociados ou 
registrados ou da forma de realização, e exclusivamente para fins de proteção patrimonial 
(hedge); qualquer proposta envolvendo as operações aqui descritas deverá ser 
apresentada ao Conselho de Administração pela Diretoria da Companhia, subscrita por 
pelo menos dois diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro, 
devendo constar da referida proposta, no mínimo, as seguintes informações: (a) 
avaliação sobre a relevância dos derivativos para a posição financeira e os resultados da 
Companhia, bem como a natureza e extensão dos riscos associados a tais instrumentos; 
(b) objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos, particularmente, a política de 
proteção patrimonial (hedge); e (c) riscos associados a cada estratégia de atuação no 
mercado, adequação dos controles internos e parâmetros utilizados para o 
gerenciamento desses riscos. Não obstante as informações mínimas que devem constar 
da proposta, os membros do Conselho de Administração poderão solicitar informações 
adicionais sobre as tais operações, incluindo, mas não se limitando, a quadros 
demonstrativos de análise de sensibilidade. 

Sub-Seção III 

Da Diretoria 

Artigo 21 -  A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 
Conselho de Administração, será composta de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 25 (vinte e cinco) 
Diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração, dentre os quais, necessariamente, 
haverá a designação de um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações 
com Investidores, um Diretor Geral e os demais membros serão denominados Diretores sem 



designação específica, devendo o Conselho de Administração, no ato de eleição, atribuir suas 
respectivas competências e eventuais denominações. O cargo de Diretor de Relações com 
Investidores poderá ser exercido cumulativamente com o de Diretor Geral, de Diretor Presidente 
e/ou de Diretor Financeiro. 

Parágrafo Primeiro - A eleição da Diretoria ocorrerá, preferencialmente, na mesma 
data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir 
com o término do mandato dos seus antecessores. Os Diretores, que serão eleitos para 
um mandato de até 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, tomarão posse mediante 
assinatura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao atendimento dos requisitos 
legais aplicáveis. 

Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no 
exercício dos respectivos cargos até a posse dos novos Diretores. 

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, 
observar-se-á o seguinte: (a) quando do Diretor Presidente, Diretor Financeiro ou Diretor 
Geral, será imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração para que 
seja preenchido o cargo ou deliberada a cumulação de atribuições; e (b) nos demais 
casos caberá ao Diretor Geral indicar, havendo ausência ou impedimento eventual de 
qualquer Diretor, um Diretor substituto que cumulará as atribuições de seu cargo com as 
do Diretor substituído, devendo ser realizada, dentro de 30 (trinta) dias no máximo, 
reunião do Conselho de Administração para eleição do substituto, que completará o 
mandato do Diretor substituído.  

Parágrafo Quarto - A ausência ou impedimento de qualquer Diretor por período 
contínuo superior a 30 (trinta) dias, exceto se autorizada pelo Conselho de Administração, 
determinará o término do respectivo mandato, aplicando-se o disposto no Parágrafo 
Terceiro deste Artigo. 

Parágrafo Quinto - Um Diretor não poderá substituir, simultaneamente, mais do que 
um outro Diretor. No entanto, poderá haver a cumulação pelo Diretor de Relações com 
Investidores de um ou mais cargos, observadas as limitações previstas no “caput” deste 

Artigo. 

Parágrafo Sexto - A Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Diretor Geral, por seu 
Diretor Financeiro, ou por quaisquer dois Diretores em conjunto, sempre que os 
interesses sociais o exigirem. As reuniões, que realizar-se-ão na sede social da 
Companhia, serão instaladas com a presença da maioria de seus membros, dentre eles 
necessariamente o Diretor Geral ou o Diretor Financeiro, sendo as respectivas 
deliberações tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes. Serão lavradas no 
Livro competente atas com as correspondentes deliberações. 



Artigo 22 -  A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à consecução 
do objeto social, por mais especiais que sejam, inclusive para alienar e onerar bens, renunciar a 
direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as 
deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, especialmente 
no que se refere às matérias previstas nos Artigos 12 e 20 deste Estatuto Social, respectivamente. 
Compete-lhe administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de 
Administração e da Assembleia Geral; 

II. Gerir os negócios da Companhia, com observância aos limites de risco e às diretrizes 
aprovadas pelo Conselho de Administração; 

III. Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da 
Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício 
anterior;  

IV. Avaliar, anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos e 
de controles internos da Companhia e de suas controladas, bem como do programa de 
integridade/conformidade (compliance) e prestar contas ao Conselho de Administração 
sobre essa avaliação; e 

V. Apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração, o balancete econômico-
financeiro e patrimonial detalhado, da Companhia e suas controladas. 

Artigo 23 -  Compete ao Diretor Presidente coordenar atividades estratégicas da Companhia, 
analisar e planejar novas oportunidades de negócios e de investimentos que tenham como 
objetivo a expansão da Companhia, além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo 
Conselho de Administração, observadas a política e orientação previamente traçadas pelo 
Conselho de Administração: 

I. Coordenar e supervisionar as atividades exercidas pelo Diretor Geral; 

II. Propor planos estratégicos e projetos de expansão, prospectar, analisar e negociar 
oportunidades de investimentos para a Companhia e avaliar novas atividades a serem 
desenvolvidas e/ou realizadas dentro do objeto social da Companhia, inclusive a partir do 
exame da viabilidade econômico-financeira de novas oportunidades de negócios, 
observadas as competências do Diretor Financeiro; 

III. Coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de negócios estratégicos para a Companhia; 



IV. Acompanhar e analisar o desempenho de cada negócio estratégico em operação visando 
à melhoria contínua dos resultados obtidos pela Companhia; e 

V. Anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de 
negócios e o orçamento anual da Companhia. 

Parágrafo Único – O Diretor Presidente não poderá acumular o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia. 

Artigo 24 -  Compete ao Diretor Financeiro, além das funções, atribuições e poderes a ele 
conferidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente 
traçadas pelo Conselho de Administração: 

I. Propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da 
Companhia; 

II. Administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia;  

III. Implementar e manter mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento 
e divulgação do desempenho financeiro e operacional e dos impactos das atividades da 
Companhia na sociedade e no meio ambiente; e 

IV. Dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributária. 

Artigo 25 - Compete ao Diretor Geral, observadas as competências dos demais Diretores da 
Companhia, bem como a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de 
Administração, além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de 
Administração: 

I. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

II. Coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing da 
Companhia; 

III. Superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e 
supervisionando as atividades dos demais membros da Diretoria, exceto pelo Diretor 
Presidente;  

IV. Administrar os assuntos de caráter societário em geral; 

V. Administrar, gerir e superintender os negócios sociais; 

VI. Supervisionar o cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo Conselho de 
Administração e das deliberações tomadas em Assembleia Geral; e 

VII. Coordenar, administrar, fiscalizar e gerenciar a prática de atos necessários para a 
consecução dos negócios sociais da Companhia. 



Artigo 26 - A competência dos demais Diretores da Companhia, além das funções, atribuições 
e poderes a eles cometidos por lei, será determinada pelo Conselho de Administração, podendo, 
inclusive, ser criadas denominações específicas no ato de eleição. 

Parágrafo Único - O Diretor de Relações com Investidores será responsável por prestar 
informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores e mercados de balcão 
organizado em que a Companhia estiver registrada, e manter atualizado o registro de 
companhia aberta da Companhia, cumprindo toda a legislação e regulamentação 
aplicável às companhias abertas. 

Artigo 27 -  A Companhia será representada (a) por quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto; 
ou (b) por um diretor e um procurador nomeado com poderes específicos, observado o disposto 
no parágrafo abaixo; ou ainda (c) por um ou mais procuradores, observado o disposto no 
parágrafo único abaixo. 

Parágrafo Único - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 
quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto. As procurações outorgadas deverão especificar 
os poderes e terão prazo de validade limitado ao máximo de 3 (três) anos. Para fins de 
representação judicial ou para fins de representação perante repartições aduaneiras, 
Receita Federal, Secretarias Estaduais da Fazenda, Prefeituras, INSS, FGTS, Delegacias 
Regionais do Trabalho, Delegacias de Polícia, órgãos de proteção e defesa do consumidor, 
dentre outros órgãos públicos, excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada 
de forma isolada, por qualquer Diretor ou qualquer procurador, desde que devidamente 
constituído na forma deste Estatuto Social. Apenas as procurações para fins de 
representação judicial serão outorgadas sem limitação do prazo de validade. 

SEÇÃO III 

DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 28 -  O Conselho Fiscal da Companhia com as atribuições estabelecidas em lei será 
composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes. 

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e 
somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com as 
disposições legais. 

Parágrafo Segundo - A posse dos membros do Conselho Fiscal é condicionada ao 
atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do Conselho Fiscal deverão, 
imediatamente após a investidura nos respectivos cargos, comunicar à B3 a quantidade 
e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam 
titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos, na forma da regulamentação 
vigente. 



Parágrafo Terceiro - O regulamento interno aplicável ao Conselho Fiscal será 
estabelecido pela Assembleia Geral. 

Parágrafo Quarto - As disposições acima estabelecidas no que se refere à convocação, 
procedimentos e reuniões do Conselho de Administração aplicar-se-ão, no que couber, 
às reuniões do Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO IV 

DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS 

Artigo 29 -  O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de 
cada ano. 

Parágrafo Primeiro - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com 
observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, 
sem prejuízo de outras demonstrações exigidas por regulamento de listagem das ações 
da Companhia: 

 (a) balanço patrimonial; 

 (b) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 

 (c) demonstração do resultado do exercício;  

 (d) demonstração dos fluxos de caixa; e 

 (e) demonstração do valor adicionado. 

Parágrafo Segundo - Integrando as demonstrações financeiras do exercício, o 
Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a 
destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na 
lei. 

Parágrafo Terceiro - O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte 
destinação: 

 (a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por 
cento) do capital social subscrito;  

 (b) pagamento de dividendo obrigatório, observado o disposto no Artigo 30 deste 
Estatuto Social e a lei; 

 (c) constituição de reserva de lucros e distribuição de dividendos além dos dividendos 
obrigatórios nas condições da lei. 

Artigo 30 -  Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendos, 



um percentual mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido do 
exercício, observado o decréscimo da importância destinada, no exercício, à constituição da 
reserva lega. 

 

Parágrafo Primeiro - Sempre que o montante do dividendo mínimo obrigatório 
ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá 
propor, e a Assembleia Geral aprovar, destinar o excesso à constituição de reserva de 
lucros a realizar, conforme dispõe o Artigo 197 da Lei n.º 6.404/76. 

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma 
participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes. É condição para 
pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório a que 
se refere este Artigo. Sempre que for levantado balanço semestral e com base nele forem 
pagos dividendos intermediários em valor ao menos igual a 25% (vinte e cinco por cento) 
sobre o lucro líquido do período, calculado nos termos deste Artigo, poderá ser paga por 
deliberação do Conselho de Administração, aos Administradores, uma participação no 
lucro semestral, ad referendum da Assembleia Geral. 

Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral pode deliberar, a qualquer momento, distribuir 
dividendos à conta de reservas de lucros de exercícios anteriores, assim mantidos por 
força de deliberação da Assembleia Geral, depois de atribuído em cada exercício, aos 
acionistas, o dividendo obrigatório a que se refere este Artigo. 

Parágrafo Quarto - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos 
menores. O Conselho de Administração poderá deliberar a distribuição de dividendos a 
débito da conta de lucro apurado em balanço semestral ad referendum da Assembleia 
Geral. O Conselho de Administração poderá, ainda, declarar dividendos intermediários a 
débito da conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 

Parágrafo Quinto - Os dividendos não reclamados em 3 (três) anos prescrevem em 
favor da Companhia. 

Parágrafo Sexto - O Conselho de Administração deliberará sobre o pagamento ou 
crédito de juros sobre o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária 
que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros 
foram pagos ou creditados. 

CAPÍTULO V 

DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO POR CONCETRAÇÃO DE AÇÕES 

Artigo 31 -  Qualquer Acionista Comprador que venha a adquirir ou se torne titular, por 



qualquer motivo (a) de ações de emissão da Companhia; ou (b) de outros direitos, inclusive 
usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior 
a 15% (quinze por cento) do seu capital social deverá efetivar uma oferta pública para aquisição 
da totalidade das ações de emissão da Companhia ("OPA"), observando-se o disposto na 
regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e os termos deste Artigo. O Acionista 
Comprador deverá solicitar o registro da referida OPA no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em 
quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social da Companhia. 

Parágrafo Primeiro - A OPA deverá ser (a) dirigida indistintamente a todos os 
acionistas da Companhia, (b) efetivada em leilão a ser realizado na B3, (c) lançada pelo 
preço determinado de acordo com o previsto no Parágrafo Segundo deste Artigo, e (d) 
paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de 
emissão da Companhia. 

Parágrafo Segundo - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da 
Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (a) o valor econômico apurado 
em laudo de avaliação ("Valor Econômico"); (b) 100% (cem por cento) do preço de 
emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição 
pública ocorrido no período de 12 (doze) meses que anteceder a data em que se tornar 
obrigatória a realização da OPA nos termos deste Artigo 31, devidamente atualizado pelo 
IPCA até o momento do pagamento; (c) 100% (cem por cento) da cotação unitária média 
das ações de emissão da Companhia, durante o período de 90 (noventa) dias anterior à 
realização da OPA, ponderada pelo volume de negociação, na bolsa de valores em que 
houver o maior volume de negociações das ações de emissão da Companhia e (d) 100% 
(cem por cento) do maior valor pago pelo Acionista Comprador por ações da Companhia 
em qualquer tipo de negociação, no período de 12 (doze) meses que anteceder a data 
em que se tornar obrigatória a realização da OPA nos termos deste Artigo 31. Caso a 
regulamentação da CVM aplicável à OPA prevista neste caso determine a adoção de um 
critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na 
OPA que resulte em preço de aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da OPA 
prevista aquele preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM. 

Parágrafo Terceiro - A realização da OPA mencionada no caput deste Artigo não 
excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria 
Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 

Parágrafo Quarto - O Acionista Comprador deverá atender eventuais solicitações ou 
exigências da CVM dentro dos prazos prescritos na regulamentação aplicável. 

Parágrafo Quinto - Na hipótese do Acionista Comprador não cumprir com as obrigações 
impostas por este Artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos 



(a) para a realização ou solicitação do registro da OPA; ou (b) para atendimento das 
eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia 
convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Comprador não poderá 
votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Comprador 
que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este Artigo, conforme disposto no 
Artigo 120 da Lei n.º 6.404/76, sem prejuízo da responsabilidade do Acionista Comprador 
por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento 
das obrigações impostas por este Artigo. 

Parágrafo Sexto - O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se 
tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 15% (quinze 
por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (a) de sucessão legal, sob 
a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 30 (trinta) dias contados 
do evento relevante; (b) da incorporação de uma outra sociedade pela Companhia, (c) 
da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia, ou (d) da subscrição 
de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido 
aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu 
Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a 
fixação do preço de emissão das ações com base em valor econômico obtido a partir de 
um laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia e realizada por empresa 
especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas. 

Parágrafo Sétimo - Para fins do cálculo do percentual de 15% (quinze por cento) do 
capital total descrito no caput deste Artigo, não serão computados os acréscimos 
involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em 
tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações. 

Parágrafo Oitavo - O laudo de avaliação de que trata o Parágrafo Segundo acima 
deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência 
comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus 
administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do 
parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei n.º 6.404/76 e conter a responsabilidade prevista no 
parágrafo 6º do mesmo Artigo da Lei. A escolha da instituição ou empresa especializada 
responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência 
privativa do Conselho de Administração. Os custos de elaboração do laudo de avaliação 
deverão ser assumidos integralmente pelo Acionista Comprador. 

Parágrafo Nono - Para fins exclusivos deste Artigo 31, os termos abaixo iniciados em 
letras maiúsculas terão os seguintes significados:  

"Acionista Comprador" significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, 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, ou Grupo de Acionistas. 

"Grupo de Acionistas" significa o conjunto de 2 (dois) ou mais acionistas da Companhia: 
(a) que sejam partes de acordo de voto; (b) se um for, direta ou indiretamente, acionista 
controlador ou sociedade controladora do outro, ou dos demais; (c) que sejam sociedades 
direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, 
acionistas ou não; ou (d) que sejam sociedades, associações, fundações, cooperativas e 
trusts, fundos ou carteiras de investimentos, universalidades de direitos ou quaisquer 
outras formas de organização ou empreendimento com os mesmos administradores ou 
gestores, ou, ainda, cujos administradores ou gestores sejam sociedades direta ou 
indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou 
não. No caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão 
considerados como um Grupo de Acionistas aqueles cuja política de investimentos e de 
exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for 
de responsabilidade do administrador, em caráter discricionário. 

Artigo 32 -  É facultada a formulação de uma única OPA, visando a mais de uma das 
finalidades previstas neste Capítulo V ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja 
possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de OPA e não haja prejuízo 
para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação 
aplicável. 

Artigo 33 -  A Companhia, no caso de cancelamento do registro de companhia aberta, ou os 
acionistas responsáveis pela realização da OPA, conforme assim definidos neste Estatuto Social 
e/ou nas demais regulamentações expedidas pela CVM, poderão viabilizar a sua efetivação por 
intermédio de terceiros, sem que isso signifique qualquer exoneração da obrigação de realizar a 
OPA pela Companhia e/ou pelos acionistas responsáveis, conforme o caso, sempre com 
observância das regras aplicáveis. 

Artigo 34 -  Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e 
regulados de acordo com o que preceitua a Lei n° 6.404/76. 

CAPÍTULO VI 

DO JUÍZO ARBITRAL 

Artigo 35 -  A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal 
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, 
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, 
em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das 
disposições contidas na Lei n.º 6.404/76, 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 e do Regulamento de 
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. 

 

CAPÍTULO VII 

DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA 

Artigo 36 -  A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à 
Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá 
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 37 -  É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie 
a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais. 

Artigo 38 -  As publicações ordenadas pela Lei n.° 6.404/76 serão realizadas no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no Jornal "Diário Comércio, Indústria & Serviços. 

Artigo 39 -  O disposto no Artigo 31 deste Estatuto Social não se aplica aos atuais acionistas 
que já sejam titulares de 15% (quinze por cento) ou mais do total de ações de emissão da 
Companhia e seus sucessores na data da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de 
março de 2006, aplicando-se exclusivamente àqueles investidores que adquirirem ações e se 
tornarem acionistas da Companhia após tal Assembleia Geral.” 

 



 

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. 
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ANEXO VII À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 1 DE OUTUBRO DE 2019 

Mapa de Votação  

 

Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de Ações % Número de Ações % Número de 
Ações % 

A ratificação da nomeação e da contratação da APSIS 
CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA., inscrita no 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de 
Janeiro, sob o nº CRC/RJ-005112/O-9 , com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro , CEP 20021-
290, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o 
nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Avaliadora”), 
como empresa especializada responsável pela 
elaboração do laudo de avaliação, com base no critério 
contábil, do patrimônio líquido da Chromosome 
Genética Serviços Laboratoriais Ltda., sociedade 
empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Alameda dos Maracatins, 
nº 780, 15º andar, conjunto 1.504, Indianópolis, 
CEP 04089-001, inscrita no CNPJ/ME sob 
nº 07.403.656/0001-02, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (JUCESP) sob o 
NIRE 35.231.634.705 (“Sociedade”), na data-base de 

307.936.440 100 0 0 0 0 



Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de Ações % Número de Ações % Número de 
Ações % 

30 de junho de 2019 (“Laudo”), a ser incorporado pela 
Companhia, nos termos e condições descritos no 
“Protocolo e Justificação de Incorporação da 
Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda.” 
(“Protocolo”), celebrado entre as administrações das 
sociedades envolvidas em 12 de setembro de 2019 
(“Incorporação”). 

Exame e aprovação do Laudo. 307.936.440 100 0 0 0 0 

Aprovação do Protocolo. 307.936.440 100 0 0 0 0 

Aprovação do Protocolo e da Incorporação, nos termos e 
condições estabelecidos no Protocolo. 307.936.440 100 0 0 0 0 

A ratificação da nomeação e da contratação pela 
Companhia da: (a) Ernst & Young Assessoria 
Empresarial Ltda., inscrita no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o 
nº CRC/SP00139, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.909, 9º Andar, conjunto 91, SP Corp. 
Tower Torre Norte, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-
907, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.527.788/0001-31 
(“EY”), como empresa especializada responsável pela 
elaboração dos laudos de avaliação, para fins do Artigo 
256 da Lei das S.A., da: (i) Laboratório Deliberato de 
Análises Clínicas Ltda., sociedade empresária limitada 
com sede social na Cidade de Itaquaquecetuba, Estado 
de São Paulo, na Rua Rio Araguaia, nº 97, Vila Nelly, 
CEP 08599-350, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 51.363.620/0001-26 (“Laboratório Deliberato”) na 

data-base de 31 de março de 2018 (“Laudo 

307.936.440 100 0 0 0 0 



Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de Ações % Número de Ações % Número de 
Ações % 

Laboratório Deliberato”); e (ii) InSitus Serviços 
Médicos e Laboratoriais Ltda., sociedade empresária 
limitada com sede social na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua das Rosas, nº 7662, Mirandopolis, 
CEP 04048-001, inscrita no CNPJ/ME sob 
nº 06.187.420/0001-05 (“Laboratório Insitus”) na 

data-base de 31 de março de 2018 (“Laudo 
Laboratório InSitus”); (b) RSM Brasil Auditores 
Independentes S/S, inscrita no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo, sob o nº 2SP-
030.002/O-7, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua do Rócio, nº 350, Vila Olímpia, 
CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
16.549.480/0001-84 (“RSM”), como empresa 

especializada responsável pela elaboração dos laudos de 
avaliação, para fins do Artigo 256 da Lei das S.A., da: 
(i) Salomão e Zoppi Serviços Médicos e 
Participações S.A., sociedade empresária por ações 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Carinas, 635, Indianópolis, CEP 04086-001, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.796.554/0001-85 
(“SZD”) na data-base de 30 de setembro de 2017 
(“Laudo SZD”); e (ii) Laboratório Médico Santa 
Luzia S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Dom 
Joaquim, nº 660, Centro, CEP 88015-310, inscrita no 
CNPJ/ME sob nº 83.933.275/0001-05 (“Laboratório 
Santa Luzia”) na data-base de 30 de setembro de 2017 
(“Laudo Santa Luzia” e ainda, em conjunto com Laudo 



Item da Ordem do Dia 

Favoráveis Contrários Abstenções 

Número de Ações % Número de Ações % Número de 
Ações % 

Laboratório Deliberato, Laudo Laboratório InSitus e 
Laudo SZD, os “Laudos da Aquisição”). 

O exame e aprovação dos Laudos da Aquisição. 307.936.440 100 0 0 0 0 

A ratificação da aquisição pela Companhia, em 
observância ao artigo 256 da lei das S.A., de: (a) 100% 
(cem por cento) do capital social da Laboratório 
Deliberato (“Aquisição Laboratório Deliberato”); 
(b) 100% (cem por cento) do capital social da 
Laboratório InSitus (“Aquisição Laboratório 
InSitus”); (c) 100% (cem por cento) do capital social da 
SZD, sociedade empresária por ações com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Carinas, 635, Indianópolis, CEP 04086-001, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 45.796.554/0001-85 (“Aquisição 
SZD”); e (d) 50,01% (cinquenta vírgula zero um por 
cento) do capital social da Laboratório Santa Luzia 
S.A. (“Aquisição Laboratório Santa Luzia” e ainda, 

em conjunto com Aquisição Laboratório Deliberato, 
Aquisição Laboratório InSitus e Aquisição SZD, as 
“Aquisições”). 

307.936.440 100 0 0 0 0 

Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
em virtude da homologação aprovada pelo Conselho de 
Administração da Companhia, em reunião de 15 de maio 
de 2019, do aumento de capital da Companhia dentro do 
limite do capital autorizado, aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia, em reunião realizada em 
18 de março de 2019, e consolidação do Estatuto Social 

307.936.440 100 0 0 0 0 
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Ações % 

da Companhia (“Homologação do Aumento de 
Capital”). 

A consolidação do Estatuto Social, se aprovada a matéria 
constante do item Erro! Fonte de referência não 
encontrada. da ordem do dia. 

307.936.440 100 0 0 0 0 

 

 

 


