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Considerações sobre este relatório: 

 

Este documento deve ser lido em conjunto com as demonstrações financeiras da Companhia, a serem 

publicadas em 28 de março de 2017 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio, 

Indústria & Serviços. Referidas demonstrações financeiras também se encontram disponíveis, desde 20 de 

março de 2017, no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e no site oficial da 

Companhia no endereço www.dasa3.com.br, em conformidade com o Aviso aos Acionistas divulgado em 

20 de março de 2017 nos termos do artigo 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
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I – Informações sobre a Companhia: 

 

 

Diagnósticos da América S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o número 61.486.650/0001-83, NIRE 

35.300.172.507, com sede na Av. Juruá, 434, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-010. 

 

Diretoria de Relações com Investidores: Sr. Carlos de Barros Jorge Neto, telefone (11) 2630-2124, 

com endereço de e-mail cbarros@dasa.com.br 

 

Endereço de e-mail do Departamento de Relações com Investidores: ir@dasa.com.br 

 

Site de Relações com Investidores: www.dasa3.com.br 

 

Auditores Independentes: Ernst & Young Auditores Independentes S/S.  

 

Jornais nos quais a Companhia divulga as informações: Diário Oficial do Estado de São Paulo e 

Jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cbarros@dasa.com.br
mailto:ir@dasa.com.br
http://www.dasa3.com.br/
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II – Informações requeridas pela Instrução CVM 481/2009: 

 

 

II.1. Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 

administrativos do exercício de 2016: 

 

Informações disponibilizadas em 20 de março de 2017 no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

www.cvm.gov.br e no site oficial da Companhia www.dasa3.com.br, conforme Aviso aos Acionistas 

divulgado em 20 de março de 2017 a ser publicado em 21, 22 e 23 de março de 2017 no Jornal Diário 

Comércio, Indústria & Serviços, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em observância ao artigo 133 

da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. O relatório da administração será publicado no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços em 28 de março de 2017. 

 

II.2. Cópias das Demonstrações Financeiras:  

 

Disponibilizadas em 20 de março de 2017 no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

www.cvm.gov.br e no site oficial da Companhia www.dasa3.com.br, conforme Aviso aos Acionistas 

divulgado em 20 de março de 2017 a ser publicado em 21, 22 e 23 de março de 2017 no Jornal Diário 

Comércio, Indústria & Serviços, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em observância ao artigo 133 

da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. As demonstrações financeiras serão publicadas no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços em 28 de março de 2017. 

 

II.3. Comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos 

do item 10 do Formulário de Referência:  

 

As informações relativas ao item 10 do formulário de referência, em atendimento ao disposto no inciso III 

do artigo 9º da Instrução CVM 481/2009, encontram-se no Anexo I ao presente relatório. Esclarecemos 

que a numeração que identifica os itens transcritos no Anexo I corresponde à mesma numeração 

constante do item 10 do formulário de referência visando facilitar a identificação e leitura. 

 

 

 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
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II.4. Parecer dos Auditores Independentes: 

 

Disponibilizado em 20 de março de 2017 no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

www.cvm.gov.br e no site oficial da Companhia www.dasa3.com.br, conforme Aviso aos Acionistas 

divulgado em 20 de março de 2017 a ser publicado em 21, 22 e 23 de março de 2017 no Jornal Diário 

Comércio, Indústria & Serviços, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em observância ao artigo 133 

da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Referido parecer será publicado no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo e no Jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços em 28 de março de 2017. 

 

II.5. Parecer do Conselho Fiscal. 

 

Não foi instalado Conselho Fiscal para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 

 

II.6. Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP: 

 

Disponibilizado em 20 de março de 2017 no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

www.cvm.gov.br e no site oficial da Companhia www.dasa3.com.br. 

 

II.7. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2016: 

 

No Anexo II disponibilizamos a proposta para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016 e o orçamento de capital para o exercício de 2017, conforme 

deliberação do Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 20 de março de 2017 

às 18h00 min., conforme ata disponibilizada, na mesma data, no site da Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM www.cvm.gov.br e no site oficial da Companhia www.dasa3.com.br. 

 

Em atendimento ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 9º da Instrução CVM 481 de 17 de 

dezembro de 2009 conforme alterada, informamos abaixo o que se segue: 

 

 

 

 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
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1.  Lucro líquido do exercício:  

 

O lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 94.738.400,56 (noventa e 

quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos reais e cinquenta e seis centavos). 

 

2.  Montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre 

capital próprio já declarados:  

 

O montante global dos dividendos foi de R$ 26.444.225,21 (vinte e seis milhões, quatrocentos e 

quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) que corresponde à R$ 

0,085059945 por ação (ex-tesouraria), observado o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) 

referente ao dividendo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia. O montante global dos 

dividendos é composto de (i) juros sobre o capital próprio declarados em 26 de dezembro de 2016 no 

montante bruto de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) que corresponde a R$ 0,08041448 

por ação ordinária (ex-tesouraria), no valor líquido de R$ 21.250.692,45 (vinte e um milhões, duzentos e 

cinquenta mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), (ii) R$ 1.249.677,68 (um 

milhão, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) a 

título de complementação para o montante de dividendo mínimo, e, (iii) R$ 194.547,53 (cento e noventa 

e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) a título de dividendos 

adicionais. 

 

3.  Percentual do lucro líquido do exercício distribuído:  

 

O percentual do lucro líquido do exercício de 2016 que se propõe distribuir sob a forma de 

dividendos, após o decréscimo da importância destinada, no exercício, à constituição da reserva legal 

(conforme previsto no estatuto social da Companhia), é de 25,22%, considerando o valor líquido de juros 

sobre o capital próprio imputado ao dividendo. 

 

4.  Montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios 

anteriores:  

 

Não houve distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores. 
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5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados: 

 

a. O valor bruto de dividendo por ação de cada espécie e classe: 

 

R$ 26.444.225,21 (vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e 

vinte e cinco reais e vinte e um centavos) que corresponde à R$ 0,085059945 por ação 

(ex-tesouraria).  

 

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos: 

 

Terão direito aos dividendos os Acionistas detentores de ações no dia 20 de abril de 2017 

(incluindo negociações realizadas em tal data) e, a partir de 24 de abril de 2017 as ações 

serão negociadas ex-dividendos na Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo - 

BM&FBOVESPA. Os dividendos serão pagos até 12 de junho de 2017. 

 

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital 

próprio:  

 

Não houve incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital 

próprio. 

 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento: 

 

Em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 20 de abril de 2017 às 11h00, será 

deliberada a distribuição de dividendos conforme proposta a ser aprovada em Reunião do 

Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2017. 

 

Terão direito aos dividendos os Acionistas detentores de ações no dia 20/04/2017, 

inclusive as adquiridas em referido dia, e a partir do dia 24/04/2017 as ações serão 

negociadas ex-dividendos.  
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6.  Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros 

apurados em balanços semestrais ou em períodos menores:  

 

Não aplicável, porque não foram declarados dividendos ou juros sobre capital próprio com base 

em lucros apurados em balanços intermediários (períodos inferiores a seis meses). 

 

7.  Tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:  

 

a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores: 

 

 
2015 2014 2013 

Lucro Líquido 
       
23.813.202,33  

       
82.289.176,87  

    
131.301.437,34  

Total de ações no final do período (ex-

tesouraria) 

          

310.889.283  

          

310.750.556  

             

310.643.980  

Lucro Líquido por ação 
           
0,07659705  

           
0,26480782  

          
0,42267498  

 

b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores: 

 

 
2015 2014 2013 

Dividendo Mínimo 

         

5.655.635,55  

       

19.543.679,51  

      

31.184.091,37  

Juros sobre capital próprio 
                         
-    

                         
-    

                       
-    

 

 

8.  Havendo destinação de lucros à reserva legal: 

 

a. Identificar o montante destinado à reserva legal: 

 

O montante do lucro líquido do exercício de 2016 destinado à reserva legal corresponde a 

R$ 4.736.920,03 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte reais e 

três centavos). 

 

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal: 
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De acordo com o estatuto social da Companhia, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do 

exercício é destinado para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) 

do capital social subscrito. O montante indicado no item "a" acima foi obtido pela 

aplicação deste percentual sobre o lucro líquido do exercício, R$ 94.738.400,56 (noventa 

e quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos reais e cinquenta e seis 

centavos). 

 

9.  Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos:  

 

Não aplicável, a Companhia não possui ações preferenciais. 

 

10.  Em relação ao dividendo obrigatório: 

 

a. Forma de cálculo prevista no estatuto:  

 

De acordo com o parágrafo 3º do Artigo 34 e Artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, 

o lucro líquido do exercício tem obrigatoriamente a seguinte destinação: 

 

“Artigo 29 (...)  

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 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 legal.  

 

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. 
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Parágrafo Segundo - A Assembleia 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, 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 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." 

 

b. Informar se ele está sendo pago integralmente: 

 

O dividendo obrigatório está sendo pago integralmente, que corresponde, em relação aos 

resultados de 2016, ao montante de R$ 26.444.225,21 (vinte e seis milhões, quatrocentos 

e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) que 

corresponde à R$ 0,085059945 por ação (ex-tesouraria).   
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c. Montante eventualmente retido: 

 

Não aplicável. 

 

11.  Retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia: 

 

Não haverá retenção distribuição de dividendo obrigatório. 

 

12.  Destinação de resultado para reserva de contingências:  

 

Não haverá destinação de resultado para reserva de contingências. 

 

13.  Destinação de resultado para reserva de lucros a realizar:  

 

Não haverá destinação de resultado para reserva de lucros a realizar. 

 

14.  Destinação de resultado para reservas estatutárias:  

 

Não haverá destinação de resultado para reservas estatutárias. 

 

15.  Retenção de lucros prevista em orçamento de capital: 

 

a. Identificar o montante da retenção e explicar a natureza da destinação:  

 

O montante de lucro do exercício de 2016 a ser retido com base em orçamento de capital 

para 2017 é de R$ 63.557.255,32 (sessenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e sete 

mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

 

b. Orçamento de capital:  

O orçamento de capital proposto pela Administração da Companhia aprovado em Reunião 

do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2017, cuja ata foi 

disponibilizada, na mesma data, no site oficial da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
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www.cvm.gov.br  e no site da companhia (www.dasa3.com.br), conforme Anexo II ao 

presente Relatório e será submetido para deliberação pelos Acionistas na Assembleia 

Geral Ordinária que será realizada na sede da Companhia em 20 de abril de 2017 às 

11h00min.  

 

Adicionalmente, esclarecemos que o orçamento de capital foi noticiado aos Acionistas 

também nas notas explicativas às Demonstrações Financeiras da Companhia, 

especificamente na nota explicativa número 21, alínea “f”.  

 

As demonstrações financeiras da Companhia foram disponibilizadas aos Acionistas em 20 

de março de 2017 no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM www.cvm.gov.br e 

no site oficial da Companhia www.dasa3.com.br. A publicação das demonstrações 

financeiras da Companhia será realizada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 

Jornal Diário Comércio, Indústria & Serviços em 28 de março de 2017. 

 

16.  Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais: 

 

Não haverá destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais. 

 

II.8. Parecer do Comitê de Auditoria:  

 

A Companhia não dispõe de Comitê de Auditoria Estatutário e, por conseguinte, não há parecer ou 

relatório resumido emitido por tal comitê sobre as demonstrações financeiras da Companhia. 

 

II.9. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Instalação de Conselho Fiscal.  

 

Nos termos do Edital de Convocação a ser publicado em 21, 22 e 23 de março de 2017 no Jornal Diário 

Comércio, Indústria & Serviços, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e disponibilizado em 

20 de março de 2017 no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM www.cvm.gov.br e da Companhia 

www.dasa3.com.br, a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 20 de abril de 2017 às 11h00, 

deliberará acerca da eleição dos membros do Conselho de Administração, para exercício do mandato até 

a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar o resultado findo em 2019. 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
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Considerando que a Companhia recebeu uma correspondência dos acionistas controladores com a 

apresentação de chapa candidata para a eleição dos membros do Conselho de Administração, a 

Companhia apresenta as informações constantes do Anexo III em atendimento ao disposto no artigo 10 

da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada. Esclarecemos que a 

numeração que identifica os itens transcritos no Anexo III corresponde à mesma numeração constante 

dos itens 12.5 à 12.10 do formulário de referência. 

 

II.10. Proposta de Remuneração dos Administradores: 

Para remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária a 

proposta a ser submetida aos Acionistas da Companhia é de até R$ 23.405.237,87 (vinte e três milhões, 

quatrocentos e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme deliberado 

em Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2017 às 18h00, cuja ata foi 

disponibilizada, na mesma data, no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM www.cvm.gov.br e no 

site oficial da Companhia www.dasa3.com.br. 

 

A Companhia esclarece que (i) o período a que se refere a presente proposta de remuneração é de 

20 abril de 2017 (data da assembleia geral ordinária de 2017 da Companhia) até a data da realização da 

assembleia geral ordinária de 2018 da Companhia; (ii) os valores para remuneração dos administradores 

aprovados na assembleia geral ordinária e extraordinária de 2016 da Companhia totalizavam R$ 

25.539.035,64 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trinta e cinco reais e sessenta e 

quatro centavos), sendo que o período compreendido por essa remuneração foi de 25 de abril de 2016 

(data da assembleia geral ordinária e extraordinária de 2016 da Companhia) a 20 de abril de 2017 (data 

da assembleia geral ordinária de 2017 da Companhia).  

 

II.11. Informações sobre Remuneração dos Administradores, nos Termos do Item 13 do 

Formulário de Referência: 

 

O Anexo IV ao presente Relatório contém as informações relativas ao item 13 do Formulário de 

Referência, em atendimento ao disposto no inciso II do artigo 12 da Instrução CVM 481 de 17 de 

dezembro de 2009. Esclarecemos que a numeração indicada no Anexo III corresponde à mesma 

numeração constante do Formulário de Referência, visando a facilitar a identificação e leitura. 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
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ANEXO I 

(Correspondente ao item II.3 do presente relatório – Comentários dos Administradores sobre 

a situação financeira da Companhia – Item 10 do Formulário de Referência) 

 

10.1 Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

a. Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais: 

 

A diretoria da Companhia acredita que a Companhia está preparada, do ponto de vista de suas 

condições financeiras e patrimoniais, para cumprir suas obrigações de curto e longo prazos. Acredita, 

ainda, que a geração de caixa da Companhia será suficiente para atender às necessidades projetadas de 

caixa para capital de giro e investimentos, além das obrigações com capital de terceiros, até o período de 

31 de dezembro de 2017, no mínimo. 

 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o índice de liquidez corrente foi 1,81 e 1,76, respectivamente. Em 

31 de dezembro de 2016, o ativo circulante da Companhia foi de R$1.531,8 milhões, e superava em 

R$580,0 milhões o passivo circulante em 31 de dezembro de 2016, que foi de R$951,8 milhões, 

representando um índice de liquidez corrente (índice que relaciona a liquidez de curto prazo da 

Companhia, calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de 1,61.  

 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o índice de endividamento total foi de 0,68 e 0,66, respectivamente. 

O aumento do índice de endividamento total de 2,3%ocorrido entre 31 de dezembro de 2014 e 31 de 

dezembro de 2015 deveu-se, principalmente, às amortizações das debêntures emitidas pela Companhia 

em abril e em outubro de 2015 e à emissão de debêntures em março de 2015. Em 31 de dezembro de 

2016, o índice de endividamento total (representado pela soma do passivo circulante e do passivo não 

circulante dividido pelo patrimônio líquido) foi de 0,79. O aumento do índice de endividamento total de 

16,18% ocorrido entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 deveu-se, principalmente, às 

amortizações das debêntures emitidas pela Companhia em abril e em outubro de 2016 e às emissões de 

debêntures em abril e dezembro de 2016. 

 

Segue resumo da estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Operacional Bruta 

 

2014 

 

A receita bruta da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 atingiu 

R$2.972,3 milhões, representando um crescimento de 8,3% ante o exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2013, mesmo com o impacto do calendário desfavorável em função da Copa do Mundo (i.e. 

redução do número de dias nos quais os exames são realizados).  

31 de 

dezembro

de 2016

31 de 

dezembro

de 2015

31 de 

dezembro

de 2014

Índice de liquidez corrente 1,61            1,81            1,76            

Índice de endividamento total 0,79            0,68            0,66            
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2015 

 

A receita bruta da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 atingiu 

R$3.175,0 milhões, representando um crescimento de 6,8% ante o exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2014. 

 

 

2016 

 

A receita bruta da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 atingiu 

R$3.352,8 milhões, representando um crescimento de 5,6% ante o exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2015. 

 

 

EBITDA  

 

A Companhia calcula o seu EBITDA de acordo com a Instrução CVM n.º 527, de 4 de outubro de 2012 

("Instrução CVM 527"). Para maiores informações sobre o referido cálculo e a reconciliação do EBITDA 

com o lucro líquido de cada período, vide item 3.3 deste Formulário de Referência. 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Companhia atingiu um EBITDA de R$410,6 

milhões, o que representa uma diminuição de 7,4% em relação ao EBITDA de R$443,6 milhões atingido 

no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. No exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2014, a Companhia atingiu uma margem EBITDA de 15,0%, comparado a uma margem 

EBITDA de 17,8% atingida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Companhia atingiu um EBITDA de R$345,2 

milhões, o que representa uma diminuição de 15,9% em relação ao EBITDA de R$410,6 milhões atingido 

no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. No exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2015, a Companhia atingiu uma margem EBITDA de 12,4%, comparado a uma margem 

EBITDA de 15,0% atingida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia atingiu um EBITDA de R$529,2 

milhões, o que representa um aumento de 53,3% em relação ao EBITDA de R$345,2 milhões atingido no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. No exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016, a Companhia atingiu uma margem EBITDA de 17,4%, comparado a uma margem 

EBITDA de 12,4% atingida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 
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Segue abaixo a composição do cálculo do EBITDA: 

 

Em milhões de R$ 2016 2015 2014
Δ %

2016 X 2015

Δ %

2015 X 2014

Lucro líquido do período 95,2   24,2      82,6          293,3% -70,7%

(+) imposto de renda e contribuição social 100,2 29,1      59,8          244,2% -51,3%

(+) Financeiras líquidas 104,6 105,9    98,6          -1,2% 7,4%

(+) Depreciação e amortizações 229,2 186,0    169,6        23,2% 9,7%

EBITDA (R$ MM) 529,2 345,2    410,6        53,3% -15,9%

Margem Ebitda 17,4% 12,4% 15,0% 5 p.p. -2,6 p.p.  

 

Para fins da tabela acima, Margem EBITDA significa a divisão do EBITDA pela receita líquida do 

respectivo exercício social. 

 

 

Indicadores de Liquidez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os indicadores de liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca, é possível observar: 

 

Entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 – redução nos indicadores de liquidez geral, 

derivada, principalmente, de emissões de novas debêntures. A Companhia observou, neste período, uma 

diminuição no índice de liquidez corrente e liquidez seca em função do aumento da conta fornecedores a 

pagar. 

 

Entre 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015 – estabilidade nos indicadores de liquidez 

geral, derivada, principalmente, das amortizações de debêntures e emissão de novas debêntures. A 

Companhia observou, neste período, um ligeiro aumento no índice de liquidez corrente e liquidez seca 

devido ao mesmo motivo 

31 de 

dezembro

de 2016

31 de 

dezembro

de 2015

31 de 

dezembro

de 2014

31 de 

dezembro

de 2013

31 de 

dezembro

de 2012

Liquidez Geral

Ativo circulante / Longo Prazo 1.710.924        1.600.340        1.575.344        1.639.143     1.207.743     

Exigivel Total 2.263.684        1.891.959        1.837.303        1.983.001     1.664.983     

Quociente 0,76                 0,85                 0,86                 0,83              0,73              

Liquidez Corrente

Ativo Circulante 1.531.793        1.352.591        1.430.122        1.438.625     993.438        

Passivo Circulante 951.825 748.586 811.994           730.778        400.966        

Quociente 1,61                 1,81                 1,76                 1,97              2,48              

Liquidez Seca

Ativo Circulante  (-) Estoque 1.448.101        1.282.491        1.358.180        1.379.242     931.996        

Passivo Circulante 951.824           748.586           811.994           730.778        400.966        

Quociente 1,52                 1,71                 1,67                 1,89              2,32              

Liquidez (em R$ mil)

Exercício encerrado em:



 

 

 

 

Relatório da Diagnósticos da América S/A – Instrução CVM 481/2009 19 

 

 

 

 Diagnósticos da América S/A 

b. Estrutura de capital 

 

A Companhia calcula e divulga seu EBITDA de acordo com a Instrução CVM 527. Para maiores 

informações sobre o referido cálculo e a reconciliação do EBITDA com o lucro líquido de cada período, 

vide item 3.3 deste Formulário de Referência. 

 

A Companhia tem como padrão de financiamento a escolha de duas formas de financiamento, a saber: 

(i) recursos próprios ou internos ou lucros retidos; (ii) recursos externos via endividamento ou capital de 

terceiros (emissão debêntures não conversíveis em ações, empréstimos bancários e leasings). 

 

A estrutura de capital da Companhia, mensurada principalmente pela relação entre passivo total da 

Companhia sobre o somatório do passivo total e patrimônio líquido da Companhia, apresenta níveis 

adequados de alavancagem.  

 

Em 31 dezembro de 2016, o capital de terceiros representava 44,2% das fontes de recursos para o 

financiamento da estrutura de capital da Companhia, sendo os 55,8% restantes provenientes de recursos 

próprios.  

 

Segue, abaixo, a composição da estrutura de capital da Companhia para os períodos indicados, 

considerando (i) como percentual de capital próprio o valor resultante do patrimônio líquido dividido pelo 

somatório do passivo total e do patrimônio líquido, e (ii) como percentual de capital de terceiros o valor 

resultante do passivo total dividido pelo somatório do passivo total e do patrimônio líquido: 

 

 Em 31 de dezembro de 2016, a estrutura de capital da Companhia era composta de 

55,8% de capital próprio e 44,2% de capital de terceiros.  

 

 Em 31 de dezembro de 2015, a estrutura de capital da Companhia era composta de 

59,6% de capital próprio e 40,4% de capital de terceiros.  

 

 Em 31 de dezembro de 2014, a estrutura de capital da Companhia era composta de 

60,1% de capital próprio e 39,9% de capital de terceiros.  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Companhia investiu (CAPEX) R$207,1 

milhões incluindo investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas de 

unidades. Em 31 de dezembro de 2014, o endividamento líquido da Companhia atingiu R$788,0 milhões 

em função dos investimentos na expansão da atividade. Em 31 de dezembro de 2014, o patrimônio 

líquido da Companhia era de R$2.772,2 milhões.  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Companhia investiu (CAPEX) R$207,8 

milhões incluindo investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas de 

unidades. Em 31 de dezembro de 2015, o endividamento líquido da Companhia atingiu R$718,2 milhões 

em função dos investimentos na expansão da atividade. Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio 

líquido da Companhia era de R$2.790,0 milhões.  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia investiu (CAPEX) R$329,4 

milhões incluindo investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas de 
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unidades. Em 31 de dezembro de 2016, o endividamento líquido da Companhia atingiu R$636,3 milhões 

em função dos investimentos na expansão da atividade. Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio 

líquido da Companhia era de R$2.861,0 milhões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos: 

 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Companhia, entre outras obrigações, 

efetuou o pagamento, em abril, de R$233,3 milhões relativo à segunda emissão de debentures da 

Companhia, e, em outubro, de R$ 62,5 milhões relativo à terceira emissão de debêntures da Companhia. 

 

Nesse contexto, a Companhia utilizou seu caixa principalmente para: (i) pagamento de compromissos 

financeiros, tais como parcela das debêntures e juros e principal de empréstimos bancários; e 

(ii) investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas de unidades. 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Companhia, entre outras obrigações, 

efetuou o pagamento, em abril, de R$ 233,3 milhões relativo à segunda emissão de debentures da 

Companhia, e, em outubro, de R$ 62,5 milhões relativo à terceira emissão de debêntures da Companhia. 

 

Nesse contexto, a Companhia utilizou seu caixa principalmente para: (i) pagamento de compromissos 

financeiros, tais como parcela das debêntures e juros e principal de empréstimos bancários; e (ii) 

investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas de unidades 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia, entre outras obrigações, 

efetuou o pagamento, em abril, de R$ 233,3 milhões relativo à segunda emissão de debentures da 

Companhia, e, em outubro, de R$ 62,5 milhões relativo à terceira emissão de debêntures da Companhia. 

 

Nesse contexto, a Companhia utilizou seu caixa principalmente para: (i) pagamento de compromissos 

financeiros, tais como parcela das debêntures e juros e principal de empréstimos bancários; e (ii) 

investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas de unidades 

 

A Companhia acredita que os recursos existentes e sua geração de caixa operacional serão suficientes 

para atender às suas necessidades de liquidez e aos compromissos financeiros contratados em aberto 

em 31 de dezembro de 2016. 

 

Os fluxos de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento da Companhia, nos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016 estão apresentados na tabela a 

seguir: 

 

 

31 de 

dezembro

de 2016

31 de 

dezembro

de 2015

31 de 

dezembro

de 2014

Passivo Total 2.263,7         1.892,0         1.837,3         

Patrimônio Líquido 2.861,0         2.790,0         2.772,2         

Somatório do passivo total e patrimônio líquido 5.124,7         4.681,9         4.609,5         

Estrutura de Capital

(em R$ milhões)

Exercício encerrado em:
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d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes 

utilizadas: 

 

Durante os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, as principais fontes de 

financiamento da Companhia foram: 

 

 recursos próprios; 

 

 emissão de debentures, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no montante 

total de R$400 milhões, em duas séries: (i) a primeira série, no valor de R$249.820.000,00, com 

prazo de vencimento de três anos, sendo que sobre o valor nominal unitário incidem juros 

remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da variação diária da taxa DI 

acrescido de uma taxa fixa (spread) de 1,05% ao ano; e (ii) a segunda série, no valor de 

R$150.180.000,00, com prazo de vencimento de cinco anos, sendo que sobre o valor nominal 

unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da 

variação diária da taxa DI acrescido de uma taxa fixa (spread) de 1,20% ao ano. 

 

 emissão de debentures, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no montante 

total de R$200 milhões, com prazo de vencimento de três anos, sendo que sobre o valor 

nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 120% 

das taxas médias diárias da taxa DI. 

 

 emissão de debentures, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no montante 

total de R$200 milhões, com prazo de vencimento de três anos, sendo que sobre o valor 

nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 

112,25% das taxas médias diárias da taxa DI. 
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e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes 

que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez: 

 

Embora a Companhia não tenha apresentado deficiências de liquidez nos exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, as principais fontes de recursos que a Companhia pretende 

se utilizar para cobrir eventuais deficiências desta natureza e investimentos em ativos não circulantes 

seriam a emissão de títulos e valores mobiliários (tais como debêntures e notas comerciais), e 

empréstimos com instituições financeiras. 

 

 

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes: 

 

Empréstimos bancários e financiamentos. 

 

(a) Em reunião do Conselho da Administração, realizada em 24 de março de 2014, foi aprovada a 

captação de recursos por meio do Programa BNDES de Sustentação do Investimento (“BNDES 

FINAME – PSI 2014”) no montante de até R$50 milhões para financiamento de máquinas e 

equipamentos. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Companhia 

realizou quatro operações dessa modalidade, no exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2015, a Companhia realizou uma operação com as seguintes condições: (i) prazo de 

vencimento de 10 anos, (ii) prazo de carência de dois anos para a amortização do valor 

principal, e (iii) taxa de juros de 6% ao ano.  

 

Em reunião do Conselho da Administração, realizada em 23 de março de 2015, foi aprovada a captação 

de recursos por meio do Programa BNDES de Sustentação do Investimento (“BNDES FINAME – PSI 

2015”) no montante de até R$50 milhões para financiamento de máquinas e equipamentos. No exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Companhia realizou 13 operações desta modalidade 

com as seguintes condições: (i) prazo de vencimento de oito anos, (ii) prazo de carência de dois anos 

para a amortização do valor principal, e (iii) taxa de juros de 9,5% ao ano. O valor total desembolsado no 

exercício de 2015 foi R$ 15,2 milhões sendo R$ 2,0 milhões referentes ao BNDES FINAME – PSI 2014 e 

R$ 13.2 milhões referentes ao BNDES FINAME – PSI 2015. 

 

 (R$ mil)

31 de 

dezembro

de 2016

31 de 

dezembro

de 2015

31 de 

dezembro

de 2014

31 de 

dezembro

de 2013

31 de 

dezembro

de 2012

Moeda Nacional

Empréstimos bancários 35.687       81.538          71.650          23.884          33.107          

Leasing - Contratos nacionais 6.665         899               3.797            11.101          30.801          

Financiamentos de equipamentos -            -                -                -                -                

BNDES 33.225       22.401          7.083            -                -                

FINEP 26.509       -                -                -                -                

Moeda Estrangeira

Empréstimos bancários -            -                80.078          70.623          -                

Financiamentos de equipamentos -            1.331            2.808            3.862            

Leasing - Equipamentos estrangeiros -            900               2.062            10.033          21.387          

Notas ( Senior Notes) -            -                -                -                59.652          

Custos da transação -  emissão de Notas (Senior Notes) -                -                (1.412)           

102.086     105.738        166.000        118.449        147.397        

Parcela a amortizar no curto prazo classif icada no passivo circulante (28.213)     (58.028)         (114.711)       (100.942)       (44.520)         

Passivo não circulante 73.874       47.710          51.289          17.507          102.877        

Exercício encerrado em:
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Em reunião do Conselho da Administração, realizada em 05 de julho de 2016, foi aprovada a captação de 

recursos através da Financiadora de Estudos e Projetos –FINEP, no montante de R$60,9,0 milhões, por 

meio de contrato de financiamento. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a 

Companhia realizou uma operação desta modalidade, com as seguintes condições: (i) prazo de 

vencimento de dez anos, (ii) prazo de carência de três anos para a amortização do valor principal, e 

(iii) taxa de juros de TJLP + 3% ano. O valor total desembolsado no exercício de 2016 foi R$ 26,5 

milhões. 

 

Em reunião do Conselho da Administração, realizada em 05 de julho de 2016, foi aprovada a captação de 

recursos através do Programa BNDES de Financiamento de Maquinas e Equipamentos (“BNDES 

FINAME 2016”), no montante de até R$ 50.000.000,00. No exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016, a Companhia realizou 06 operações desta modalidade, com as seguintes condições: 

(i) prazo de vencimento de cinco anos, (ii) prazo de carência de um ano para a amortização do valor 

principal, e (iii) taxa de juros de TJLP + 3,7% ano. O valor total desembolsado no exercício de 2016 foi R$ 

15,9 milhões sendo R$ 7,9 milhões referentes ao BNDES FINAME – PSI 2015 e R$ 8,0 milhões 

referentes ao BNDES FINAME 2016 

 

Os Diretores esclarecem que, nos exercícios sociais encerrado em 31 de dezembro de 2016, em 31 de 

dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2014, a Companhia atendia todas as cláusulas restritivas 

dos contratos de empréstimos e financiamentos em vigor a que a Companhia estava sujeita nas 

respectivas datas. No final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia 

estava adimplente com as condições contratuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) Nota Promissória de 125% do valor do contrato em nome da Companhia   

(ii) Fiança bancária      

(ii) Alienação fiduciária, aval, hipoteca      

 

Os empréstimos bancários e financiamentos classificados no passivo não circulante serão amortizados 

como segue, de acordo com os prazos de vencimentos contratuais (em R$ mil): 

 

Encargos

Financeiros

Empréstimos 

bancários
Banco do Brasil 25.926 2018 108,0% do CDI -

Leasing Diversos 6.665 2021 IGP-M -

BNDES (a) Banco Alfa 33.225 2024 6% - 9,5% a.a. - TJLP + 3,7% (i)

FINEP FINEP 26.509 2026 TJLP + 3% (ii)

Empréstimos 

bancários
Diversos 9.760 2020 17,04% a.a. (iii)

Demonstrações Financeiras Consolidadas – Em Moeda nacional

Modalidade Bancos
Valor em reais 

(R$ mil)
Vencimento Garantidores
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Controladora Consolidado

2017 21.330 28.213

2018 15.917 18.200

2019 8.593 9.133

2020 11.088 11.142

2021 9.675 9.675

2022 7.580 7.580

2023 6.998 6.998

2024 4.596 4.596

2025 3.742 3.742

2026 2.807 2.807

92.326 102.085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Companhia concedeu avais para as suas controladas conforme apresentado abaixo: 

 

 

Controlada Credor Data Valor (R$) 

Científicalab Pottencial Seguradora 25/05/2015                    1.511.520  

Científicalab Pottencial Seguradora 21/06/2016                          99.198  

Científicalab Pottencial Seguradora 20/12/2016                       308.843  

Científicalab ITAU 24/05/2016                    1.846.342  

CERPE ITAU 16/02/2016                    1.205.573  
 

 

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras: 

 

Em 9 de fevereiro de 2015, foi aprovada pelo Conselho de Administração, a realização da quinta emissão 

pela Companhia, em até duas séries, de no mínimo 40.000 debêntures, e, no máximo, 50.000 

debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de 

R$10.000,00, com valor total de no mínimo R$400 milhões e no máximo R$500 milhões, para colocação 

por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação. Em 26 de março de 2015, 

foi encerrada a oferta pública com a emissão de 40.000 debêntures. As debêntures da primeira série, no 

valor total de R$249.820 mil, possuem prazo de três anos, vencendo-se em 10 de março de 2018 e 

remuneração correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – 

Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo" (CETIP), acrescida de sobretaxa de 1,05% ao 

ano. O valor nominal unitário de cada debênture da primeira série será pago em duas parcelas anuais e 

sucessivas, a partir do 24º mês a contar da data de emissão, qual seja, 10 de março de 2015, sendo 50% 

em 10 de março de 2017 e o saldo na data de vencimento, qual seja, 10 de março de 2018. As 

debêntures da segunda série, no valor total de R$150.180 mil, possuem prazo de cinco anos, vencendo-

se em 10 de março de 2020 e remuneração correspondente a 100% da variação acumulada das taxas 

médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo" (CETIP), acrescida de 

sobretaxa de 1,20% ao ano. O valor nominal unitário de cada debênture da segunda série será pago em 

duas parcelas anuais e sucessivas, a partir do 48º mês a contar da data de emissão, sendo 50% em 10 

de março de 2019 e o saldo na data de vencimento, qual seja, 10 de março de 2020. O pagamento dos 
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juros remuneratórios é semestral, no dia 10 dos meses de março e setembro, e o débito na conta 

corrente da Companhia ocorre um dia antes do vencimento.  

 

Em 27 de novembro de 2015 a Companhia adquiriu 3.626 debêntures da primeira série da quinta 

emissão, que serão mantidas tesouraria para futura recolocação no mercado. 

 

Em 07 de abril de 2016 foi aprovada pelo Conselho de Administração, a realização da sexta emissão pela 

Companhia em série única, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, 

com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, com valor total de R$ 200.000.000, para colocação por meio 

de oferta pública de distribuição com esforços restritos. As debêntures possuem prazo de 3 anos e 

remuneração correspondentes a 120,00% (cento e vinte por cento) da variação acumulada das taxas 

médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo" (CETIP). O valor nominal 

unitário de cada debênture será amortizado em 1 única parcela, na data de vencimento, qual seja, 20 de 

abril de 2019. 

 

Em 25 de novembro de 2016 foi aprovada pelo Conselho de Administração, a realização da sétima 

emissão pela Companhia em série única, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, com valor total de R$ 200.000.000, para 

colocação por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos. As debêntures possuem 

prazo de 5 anos e remuneração correspondentes a 112,25% (cento e doze inteiros e vinte e cinco 

décimos percentuais) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 

Interfinanceiros Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo" (CETIP). O valor nominal unitário 

de cada debênture será amortizado em 3 parcela anuais sucessivas, sendo 33,3300% em 19 de 

dezembro de 2019, 33,3300% em 19 de dezembro de 2020 e 33,3400% na data de vencimento. 

 

 Para informações adicionais a respeito das debêntures emitidas pela Companhia, ver item 18.5 deste 

Formulário de Referência. 

 

iii. Grau de subordinação entre as dívidas: 

 

Os diretores esclarecem que não há grau de subordinação entre as dívidas da Companhia. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de 

Debêntures ( R$ mil) 

31 de 

dezembro

de 2016

31 de 

dezembro

de 2015

31 de 

dezembro

de 2014

Debêntures não conversíveis 1.250.000 1.145.834 1.041.667

Juros Remuneratórios 38.170       39.889           23.765           

1.288.170 1.185.723 1.065.432

Custo da transação (4.103)       (4.008)           (3.999)           

Parcela a amortizar a curto prazo classif icada no 

passivo circulante
(348.260)   (296.170)       (318.108)       

Debêntures em tesouraria
(37.851)     (37.897)         

Passivo não circulante 897.956 847.648 743.325

Exercício encerrado em:
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ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se 

a Companhia vem cumprindo essas restrições:  

 

Em alguns dos contratos financeiros mencionados acima estão inseridas cláusulas de covenants 

(obrigações), usualmente praticadas no mercado. Destaca-se: (i) liquidação, dissolução ou extinção da 

Companhia e/ou de qualquer sociedade controlada (conforme definição de controle prevista no artigo 116 

da Lei das Sociedades por Ações), direta ou indiretamente, pela Companhia; (ii) pedido de falência da 

Companhia e/ou de qualquer controlada, formulado por terceiros, não elidido no prazo legal; (iii) pedido 

de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da Companhia e/ou de qualquer controlada, 

independentemente do deferimento do respectivo pedido; (iv) inadimplemento, pela Companhia, de 

qualquer obrigação pecuniária; (v) cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de reorganização 

societária envolvendo a Companhia e/ou qualquer controlada; (e) alteração do objeto social disposto no 

estatuto social da Companhia, que substancialmente modifique ou restrinja as atividades desenvolvidas 

pela Companhia na data de emissão; ou (f) não observância de determinados índices financeiros. 

 

Com relação aos índices financeiros, os diretores esclarecem que, em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 

2014, a Companhia atendia todas as cláusulas restritivas dos contratos de empréstimos e financiamentos 

em vigor, conforme abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para informações adicionais a respeito das debêntures emitidas pela Companhia, ver item 18.5 deste 

Formulário de Referência. 

 

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados: 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016: 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 não existia limites contratados. 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015: 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 não existia limites contratados. 

 

Dívida líquida /  EBITDA Índice máximo

2º Emissão 2,5                                        

3º Emissão 3,0                                        

4º Emissão 3,0                                        

5º Emissão 3,0                                        

6º Emissão 3,0                                        

7º Emissão 3,0                                        

EBITDA / Resultado Financeiro Índice mínimo

2º Emissão 2,0                                        

3º Emissão 2,0                                        

4º Emissão 2,0                                        

5º Emissão 2,0                                        

6º Emissão 2,0                                        

7º Emissão 2,0                                        

Covenant Financeiro
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Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014: 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 não existia limites contratados. 

 

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

Os quadros a seguir apresentam um sumário das informações financeiras e operacionais consolidadas 

da Companhia para os períodos indicados. As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em 

conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e com as respectivas notas 

explicativas. 

 

Análise comparativa da Demonstração de Resultado do Exercício Consolidado de 31 de dezembro 

de 2016, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise comparativa da Demonstração de Resultado Consolidado nos Exercícios Sociais 

Encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 

 

Receita Bruta 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a receita bruta foi de R$3.352,8 milhões, um 

crescimento de 5,6% quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, em 

que atingimos R$3.175,0 milhões. A receita foi influenciada pela variação no volume de exames, mix de 

exames e reajustes nos contratos. 

 

Código 

da Conta
Descrição da Conta

31 de

dezembro

de 2016

A.V.

2016

31 de

dezembro

de 2015

A.V.

2015

31 de

dezembro

de 2014

A.V.

2014

Variação 

2016 x 

2015

Variação 

2015 x 

2014

1.01 Receita Operacional Bruta 3.353                 100,0% 3.175                 100,0% 2.972,3              100,0% 5,6% 6,8%

2.01 Deduções 312,0-                 -9,3% 380,6-                 -12,0% 274,8-                 -9,2% -18,0% 38,5%

2.01.01 Impostos 196,5-                 -5,9% 189,5-                 -6,0% 179,8-                 -6,1% 3,7% 5,4%

2.01.02 Descontos/Deduções 115,5-                 -3,4% 191,2-                 -6,0% 94,9-                    -3,2% -39,6% 101,4%

3.01 Receita Operacional Líquida 3.040,8              90,7% 2.794,4              88,0% 2.697,6              90,8% 8,8% 3,6%

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos 2.076,2-              -61,9% 2.026,0-              -63,8% 1.857,1-              -62,5% 2,5% 9,1%

3.03 Resultado Bruto 964,6                 28,8% 768,4                 24,2% 840,5                 28,3% 25,5% -8,6%

3.04 Despesas/Receitas Operacionais 664,6-                 -19,8% 609,2-                 -19,2% 591,8-                 -19,9% 9,1% 2,9%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas 653,9-                 -19,5% 604,8-                 -19,0% 576,5-                 -19,4% 8,1% 4,9%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 19,0                    0,6% 10,6                    0,3% 4,0                      0,1% 79,7% 161,9%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais 29,6-                    -0,9% 16,6-                    -0,5% 19,4-                    -0,7% 78,1% -14,1%

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 300,0                 8,9% 159,2                 5,0% 248,7                 8,4% 88,5% -36,0%

3.06 Resultado Financeiro 104,6-                 -3,1% 105,9-                 -3,3% 101,0-                 -3,4% -1,2% 4,8%

3.06.01 Receitas Financeiras 106,3                 3,2% 107,4                 3,4% 91,8                    3,1% -1,1% 17,0%

3.06.02 Despesas Financeiras 210,8-                 -6,3% 213,3-                 -6,7% 192,8-                 -6,5% -1,2% 10,6%

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 195,4                 5,8% 53,3                    1,7% 147,7                 5,0% 266,5% -63,9%

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 100,2-                 -3,0% 29,1-                    -0,9% 59,4-                    -2,0% 244,2% -51,0%

3.08.01 Corrente 14,8-                    -0,4% 2,2-                      -0,1% 21,2-                    -0,7% 574,3% -89,6%

3.08.02 Diferido 85,3-                    -2,5% 26,9-                    -0,8% 38,2-                    -1,3% 217,2% -29,6%

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 95,2                    2,8% 24,2                    0,8% 88,3                    3,0% 293,3% -72,6%

3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas -                      0,0% -                      0,0% 5,7-                      -0,2% - -100,0%

3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas -                      0,0% -                      0,0% 5,7-                      -0,2% - -100,0%

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 95,2                    2,8% 24,2                    0,8% 82,6                    2,8% 293,3% -70,7%
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Receita Líquida 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a receita líquida foi de R$3.040,8 milhões, 

um crescimento de 8,8% quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 

ocasião em que a receita líquida foi de R$2.794,4 milhões. 

 

Custos e Lucro Bruto 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, os custos dos serviços prestados foram de 

R$2.076,2 milhões, equivalente a 68,3% da receita líquida no mesmo período, o que representou um 

crescimento de 2,5%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Tal 

crescimento, menor do que a inflação do período, foi decorrente, principalmente, do maior controle de 

custos.  No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o lucro bruto foi de R$964,6 milhões, 

o que representou um acréscimo de 25,5%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2015. 

 

Despesas Operacionais 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, as despesas operacionais totalizaram 

R$645,0 milhões, equivalente a 21,2% da receita líquida no mesmo período, o que representou um 

crescimento de 5,9%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Tal 

crescimento foi decorrente, principalmente, da pressão inflacionária nas despesas de pessoal e maior 

controle de despesas. 

 

Resultado Financeiro 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o resultado financeiro foi de R$103,9 

milhões, equivalente a 3,4% da receita líquida no mesmo período, o que representou um decréscimo 

de 1,9%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Tal redução 

foi decorrente, principalmente, da redução na dívida líquida.  

 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o imposto de renda e contribuição social foi de 

R$108,4 milhões, equivalente a 3,6% da receita líquida no mesmo período, o que representou um 

acréscimo de 272,4%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 

 

Lucro Líquido 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o lucro líquido foi de R$108,4 milhões, o que 

representou um aumento de 343,1%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2015. 

 

Análise comparativa da Demonstração de Resultado Consolidado nos Exercícios Sociais 

Encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 
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Receita Bruta 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a receita bruta foi de R$3.175,0 milhões, um 

crescimento de 6,8% quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, 

ocasião em que a receita bruta foi de R$2.972,3 milhões. 

 

Receita Líquida 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a receita líquida foi de R$2.794,4 milhões, 

um crescimento de 3,6%quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, 

ocasião em que a receita líquida foi de R$2.697,6 milhões. 

 

Custos e Lucro Bruto 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, os custos dos serviços prestados foram de 

R$2.026,0 milhões, equivalente a 72,5% da receita líquida no mesmo período, o que representou um 

crescimento de 9,1%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Tal 

crescimento foi decorrente, principalmente, da pressão inflacionária nos principais custos da Companhia, 

pessoal e ocupação.  No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o lucro bruto foi de 

R$768,4 milhões, o que representou um decréscimo de 8,6%, em comparação ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

 

Despesas Operacionais 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, as despesas operacionais totalizaram 

R$609,2 milhões, equivalente a 21,8% da receita líquida no mesmo período, o que representou um 

crescimento de 2,9%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Tal 

crescimento foi decorrente, principalmente, da pressão inflacionária nas despesas de pessoal.  

 

Resultado Financeiro 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o resultado financeiro foi de R$105,9 

milhões, equivalente a 3,8% da receita líquida no mesmo período, o que representou um 

crescimento de 4,8%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

Tal crescimento foi decorrente, principalmente, do aumento na taxa básica de juros (SELIC).  

 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o imposto de renda e contribuição social foi de 

R$29,1 milhões, equivalente a 1,0% da receita líquida no mesmo período, o que representou uma redução 

de 51,0, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

 

Lucro Líquido 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o lucro líquido foi de R$24,2 milhões, o que 

representou um decréscimo de 70,7%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2014. 
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Análise de Variações de Contas Patrimoniais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código da 

Conta
Descrição da Conta

31 de

dezembro

de 2016

A.V.

2016

A.H.

2016 x 2015

31 de

dezembro

de 2015

A.V.

2015

A.H.

2015 x 2014

31 de

dezembro

de 2014

A.V.

2014

1 Ativo Total 5.124,7               100,0% 9,5% 4.681,9               100,0% 1,6% 4.609,5               100,0%

1.01 Ativo Circulante 1.531,8               29,9% 13,2% 1.352,6               28,9% -5,4% 1.430,2               31,0%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 287,9                   5,6% -9,4% 317,7                   6,8% 15,6% 275,0                   6,0%

1.01.02 Aplicações Financeiras 370,6                   7,2% 132,3% 159,6                   3,4% -3,4% 165,2                   3,6%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 370,6                   7,2% 132,3% 159,6                   3,4% -3,4% 165,2                   3,6%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 370,6                   7,2% 132,3% 159,6                   3,4% -3,4% 165,2                   3,6%

1.01.03 Contas a Receber 549,7                   10,7% -3,1% 567,3                   12,1% -9,5% 626,7                   13,6%

1.01.03.01 Clientes 549,7                   10,7% -3,1% 567,3                   12,1% -9,5% 626,7                   13,6%

1.01.04 Estoques 83,7                     1,6% 19,4% 70,1                     1,5% -2,6% 71,9                     1,6%

1.01.06 Tributos a Recuperar 202,5                   4,0% -0,3% 203,0                   4,3% 13,6% 178,7                   3,9%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 202,5                   4,0% -0,3% 203,0                   4,3% 13,6% 178,7                   3,9%

1.01.07 Despesas Antecipadas 6,3                       0,1% 41,0% 4,4                       0,1% 338,3% 1,0                       0,0%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 31,2                     0,6% 2,6% 30,4                     0,6% -72,8% 111,6                   2,4%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas -                       0,0% - -                       0,0% -100,0% 77,3                     1,7%

1.01.08.03 Outros 31,2                     0,6% 2,6% 30,4                     0,6% -11,3% 34,3                     0,7%

1.01.08.03.01 Instrumentos Financeiros Derivativos -                       0,0% - -                       0,0% - -                       0,0%

1.01.08.03.20 Outros Créditos 20,8                     0,4% 24,0% 16,7                     0,4% -51,1% 34,3                     0,7%

1.02 Ativo Não Circulante 3.592,9               70,1% 7,9% 3.329,3               71,1% 4,7% 3.179,3               69,0%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 179,1                   3,5% -27,7% 247,7                   5,3% 70,6% 145,2                   3,2%

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 74,0                     1,4% 0,9% 73,4                     1,6% 187,0% 25,6                     0,6%

1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 74,0                     1,4% 0,9% 73,4                     1,6% 187,0% 25,6                     0,6%

1.02.01.03 Contas a Receber 1,5                       0,0% -41,6% 2,6                       0,1% -7,6% 2,8                       0,1%

1.02.01.03.01 Clientes 1,5                       0,0% -41,6% 2,6                       0,1% -7,6% 2,8                       0,1%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 8,3                       0,2% -84,2% 52,4                     1,1% -1,3% 53,0                     1,2%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 8,3                       0,2% -84,2% 52,4                     1,1% -1,3% 53,0                     1,2%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 1,5                       0,0% 1240,4% 0,1                       0,0% -85,0% 0,8                       0,0%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 93,8                     1,8% -21,4% 119,4                   2,5% 89,2% 63,1                     1,4%

1.02.01.09.03 Instrumentos Financeiros Derivativos -                       0,0% - -                       0,0% - -                       0,0%

1.02.01.09.04 Depósitos Judiciais 67,4                     1,3% -2,6% 69,2                     1,5% 10,0% 62,9                     1,4%

1.02.01.09.05 Outros Ativos Não Circulantes 0,8                       0,0% -54,2% 1,8                       0,0% 1070,3% 0,2                       0,0%

1.02.01.09.06 Venda de participação societária 25,5                     0,5% -47,2% 48,3                     1,0% - -                       0,0%

1.02.02 Investimentos 0,5                       0,0% 0,2% 0,5                       0,0% -33,9% 0,8                       0,0%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0,5                       0,0% 0,2% 0,5                       0,0% -33,9% 0,8                       0,0%

1.02.02.02.01 Outros 0,5                       0,0% 0,2% 0,5                       0,0% -33,9% 0,8                       0,0%

1.02.03 Imobilizado 816,1                   15,9% 9,3% 746,4                   15,9% 9,2% 683,2                   14,8%

1.02.04 Intangível 2.597,2               50,7% 11,2% 2.334,7               49,9% -0,7% 2.350,1               51,0%

1.02.04.01 Intangíveis -                       0,0% -100,0% 2.334,7               49,9% -0,7% 2.350,1               51,0%
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Análise comparativa do Balanço Patrimonial Consolidado de 31 de dezembro de 2016 e 31 de 

dezembro de 2015 

 

Ativo circulante 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o ativo circulante era de R$1.531,8 milhões, em comparação com 

R$1.352,6 milhões, em 31 de dezembro de 2014, o que representou um acréscimo de 13,2%. Em relação 

ao ativo total, em 31 de dezembro de 2016, o ativo circulante representou 29,9% e, em 31 de dezembro 

de 2014, o ativo circulante representou 28,9%. 

 

Código da 

Conta
Descrição da Conta

31 de

dezembro

de 2016

A.V.

2016

A.H.

2016 x 2015

31 de

dezembro

de 2015

A.V.

2015

A.H.

2015 x 2014

31 de

dezembro

de 2014

A.V.

2014

2 Passivo Total 5.124,7           100,0% 9,5% 4.681,9           100,0% 1,6% 4.609,5           100,0%

2.01 Passivo Circulante 951,8               18,6% 27,1% 748,6               16,0% -7,8% 812,1               17,6%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 173,3               3,4% 44,6% 119,8               2,6% -9,1% 131,8               2,9%

2.01.02 Fornecedores 241,2               4,7% 49,5% 161,3               3,4% 38,7% 116,3               2,5%

2.01.03 Obrigações Fiscais 32,6                 0,6% 70,0% 19,2                 0,4% 17,4% 16,3                 0,4%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 376,5               7,3% 6,3% 354,2               7,6% -18,3% 433,6               9,4%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 28,2                 0,6% -51,4% 58,0                 1,2% -49,4% 114,7               2,5%

2.01.04.02 Debêntures 348,3               6,8% 17,6% 296,2               6,3% -7,1% 318,9               6,9%

2.01.05 Outras Obrigações 128,3               2,5% 36,3% 94,1                 2,0% -6,5% 100,7               2,2%

2.01.05.02 Outros 128,3               2,5% 36,3% 94,1                 2,0% -6,5% 100,7               2,2%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 22,6                 0,4% 286,9% 5,8                    0,1% -70,2% 19,6                 0,4%

2.01.05.02.04 Impostos Parcelados 2,6                    0,1% 256,8% 0,7                    0,0% -23,7% 1,0                    0,0%

2.01.05.02.05 Contas a Pagar por Aquisição de Controladas 22,0                 0,4% 2308,3% 0,9                    0,0% -75,9% 3,8                    0,1%

2.01.05.02.07 Instrumentos Financeiros -                   0,0% - -                   0,0% - -                   0,0%

2.01.05.02.20 Outros Contas a Pagar 81,1                 1,6% -6,3% 86,6                 1,8% 13,5% 76,3                 1,7%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados -                   0,0% - -                   0,0% -100,0% 13,4                 0,3%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas -                   0,0% - -                   0,0% -100,0% 13,4                 0,3%

2.02 Passivo Não Circulante 1.311,9           25,6% 14,7% 1.143,4           24,4% 11,5% 1.025,3           22,2%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 971,8               19,0% 8,5% 895,4               19,1% 12,7% 794,6               17,2%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 73,9                 1,4% 54,8% 47,7                 1,0% -7,0% 51,3                 1,1%

2.02.01.02 Debêntures 898,0               17,5% 5,9% 847,6               18,1% 14,0% 743,3               16,1%

2.02.02 Outras Obrigações 102,9               2,0% 296,2% 26,0                 0,6% -27,8% 36,0                 0,8%

2.02.02.02 Outros 102,9               2,0% 296,2% 26,0                 0,6% -27,8% 36,0                 0,8%

2.02.02.02.03 Impostos Parcelados 12,9                 0,3% 297,9% 3,2                    0,1% -9,2% 3,6                    0,1%

2.02.02.02.04 Contas a Pagar por Aquisição de Controladas 56,3                 1,1% 167,6% 21,0                 0,4% -30,5% 30,3                 0,7%

2.02.02.02.05 Instrumentos Financeiros 32,9                 0,6% - -                   0,0% - -                   0,0%

2.02.02.02.20 Outros Contas a Pagar 0,9                    0,0% -50,0% 1,7                    0,0% -19,9% 2,1                    0,0%

2.02.03 Tributos Diferidos 162,0               3,2% 0,3% 161,5               3,4% 19,8% 134,8               2,9%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 162,0               3,2% 0,3% 161,5               3,4% 19,8% 134,8               2,9%

2.02.04 Provisões 75,1                 1,5% 24,1% 60,5                 1,3% 1,1% 59,9                 1,3%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 75,1                 1,5% 24,1% 60,5                 1,3% 1,1% 59,9                 1,3%

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 2.861,0           55,8% 2,5% 2.790,0           59,6% 0,6% 2.772,2           60,1%

2.03.01 Capital Social Realizado 2.234,1           43,6% 0,0% 2.234,1           47,7% 0,0% 2.234,1           48,5%

2.03.02 Reservas de Capital 53,8                 1,0% 6,0% 50,7                 1,1% 0,9% 50,2                 1,1%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 51,2                 1,0% -21,6% 65,4                 1,4% 0,0% 65,4                 1,4%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 3,1                    0,1% 17994,1% 0,0                    0,0% -99,0% 1,8                    0,0%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0,5-                    0,0% -96,3% 14,7-                 -0,3% -13,2% 16,9-                 -0,4%

2.03.04 Reservas de Lucros 572,1               11,2% 13,5% 504,2               10,8% 3,6% 486,6               10,6%

2.03.04.01 Reserva Legal 36,6                 0,7% -15,3% 43,3                 0,9% 17,9% 36,7                 0,8%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 535,5               10,4% 16,2% 460,9               9,8% 2,5% 449,9               9,8%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto -                   0,0% - -                   0,0% - -                   0,0%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -                   0,0% - -                   0,0% -100,0% 0,3                    0,0%

2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 1,0                    0,0% 11,5% 0,9                    0,0% 1,3% 0,9                    0,0%



 

 

 

 

Relatório da Diagnósticos da América S/A – Instrução CVM 481/2009 32 

 

 

 

 Diagnósticos da América S/A 

Caixa e Aplicações Financeiras 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o caixa e aplicações financeiras era de R$658,5 milhões, em comparação 

com R$477,3 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse aumento foi devido, principalmente, à geração 

de caixa operacional.  

 

Ativo não circulante 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o ativo não circulante era de R$3.592,9milhões, em comparação com 

R$3.329,3 milhões em, 31 de dezembro de 2015, o que representou um crescimento de 7,9%. Em 

relação ao ativo total, em 31 de dezembro de 2016, o ativo não circulante representou 70,1% e, em 

31 de dezembro de 2015, o ativo não circulante representou 71,1%. O crescimento verificado no período 

deveu-se, principalmente, ao aumento dos ativos imobilizados e intangíveis, em função dos investimentos 

realizados ao longo do ano. 

 

Passivo circulante 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o passivo circulante era de R$951,8 milhões, em comparação com 

R$748,6 milhões em 31 de dezembro de 2015, o que representou um decréscimo de 27,1%. Em relação 

ao passivo total e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2016, o passivo circulante representou 

18,6%, e, em 31 de dezembro de 2015, o passivo circulante representou 16,0%. O aumento verificado no 

período deveu-se, principalmente, ao maior saldo de empréstimos e debêntures.  

 

Passivo não circulante 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o passivo não circulante era de R$1.311,9 milhões, em comparação com 

R$1.143,4 milhões, em 31 de dezembro de 2015, o que representou um crescimento de 14,7%. Em 

relação ao passivo total e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2016, o passivo não circulante 

representou 24,4%, e, em 31 de dezembro de 2015, o passivo não circulante representou 25,6%. O 

aumento verificado no período deveu-se principalmente à captação de novos empréstimos.  

 

Patrimônio líquido 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido era de R$2.861,0 milhões, em comparação com 

R$2.790,0 milhões, em 31 de dezembro de 2015, o que representou um crescimento de 2,5%. Esse 

aumento, deveu-se, principalmente, ao lucro gerado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016. 

 

 

Análise comparativa do Balanço Patrimonial Consolidado de 31 de dezembro de 2015 e 31 de 

dezembro de 2014 

 

Ativo circulante 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o ativo circulante era de R$1.352,6 milhões, em comparação com 

R$1.430,2 milhões, em 31 de dezembro de 2014, o que representou um decréscimo de 5,4%. Em relação 

ao ativo total, em 31 de dezembro de 2015, o ativo circulante representou 28,9% e, em 31 de dezembro 

de 2014, o ativo circulante representou 31%. 
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Caixa e Aplicações Financeiras 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o caixa e aplicações financeiras era de R$447,3 milhões, em comparação 

com R$440,2 milhões em 31 de dezembro de 2014.  

 

Ativo não circulante 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o ativo não circulante era de R$3.329,3 milhões, em comparação com 

R$3.179,3 milhões em, 31 de dezembro de 2014, o que representou um crescimento de 4,7% Em relação 

ao ativo total, em 31 de dezembro de 2015, o ativo não circulante representou 71,1% e, em 

31 de dezembro de 2014, o ativo não circulante representou 69%. O crescimento verificado no período 

deveu-se, principalmente, ao aumento das aplicações financeiras e ao valor a receber relativo à venda 

das sociedades Proecho Cardiodata serviços Médicos Ltda. e Lafê Serviços Diagnósticos Ltda., em abril 

de 2015. 

 

Passivo circulante 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o passivo circulante era de R$748,6 milhões, em comparação com 

R$812,1 milhões em 31 de dezembro de 2014, o que representou um decréscimo de 7,8%. Em relação 

ao passivo total e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2015, o passivo circulante representou 16%, 

e, em 31 de dezembro de 2014, o passivo circulante representou 17,6%. A redução verifica no período 

deveu-se, principalmente, à amortização de empréstimos.  

 

Passivo não circulante 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o passivo não circulante era de R$1.143,4 milhões, em comparação com 

R$1.025,3 milhões, em 31 de dezembro de 2014, o que representou um crescimento de 24,4%. Em 

relação ao passivo total e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2015, o passivo não circulante 

representou 24,4%, e, em 31 de dezembro de 2014, o passivo não circulante representou 22,2%. O 

aumento verificado no período deveu-se principalmente à captação de novos empréstimos.  

 

Patrimônio líquido 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio líquido era de R$2.790 milhões, em comparação com 

R$2.772,2 milhões, em 31 de dezembro de 2014, o que representou um crescimento de 0,6%. Esse 

aumento, deveu-se, principalmente, ao lucro gerado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2015. 

 
10.2. Resultado operacional e financeiro 

a. Resultados das operações da Companhia, em especial: 

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita: 

As principais atividades da Companhia compreendem a prestação de serviços a pacientes de forma 
direta ou por meio de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência 
médico-hospitalar ou outras modalidades de custeio da saúde. Esses serviços incluem: (i) análises 
clínicas, diretamente ou em caráter suplementar, por intermédio de laboratórios contratados; (ii) serviços 
auxiliares de apoio diagnóstico (SAD), exclusivamente por meio de empresas médicas especializadas, 
como exemplo nas áreas de: (a) citologia e anatomia patológica; (b) diagnóstico por imagem e métodos 



 

 

 

 

Relatório da Diagnósticos da América S/A – Instrução CVM 481/2009 34 

 

 

 

 Diagnósticos da América S/A 

gráficos; e (c) medicina nuclear; e (iii) exploração de atividades relativas a realização de exames em 
alimentos e substâncias para fins de avaliar riscos ao ser humano. 

Os diretores da Companhia avaliam que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 
2015 e 2014, as principais fontes de receita foram decorrentes das atividades da Companhia nas áreas 
de mercado de apoio, mercado ambulatorial, mercado público e mercado hospitalar, e o crescimento da 
receita durante esses exercícios foi resultado do crescimento do mercado e principalmente da maturação 
dos projetos, os quais foram implementados durante os exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2014, 2015 e 2016, principalmente relacionados com a abertura e expansão de unidades, 
além da instalação de equipamentos de imagem e ampliações das agendas de atendimentos no caso do 
mercado ambulatorial, bem como celebração de novos contratos nos mercados de apoio.  

Para um maior detalhamento sobre os segmentos operacionais e mercados de atuação da Companhia, 
vide item 7 deste Formulário de Referência. 

 

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais: 

Na opinião dos diretores da Companhia, as variações das receitas em cada exercício social podem ser 
assim atribuídas aos seguintes fatores principais: 

 

2016 

 A receita bruta consolidada da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016 atingiu R$3.352,8 milhões, representando um crescimento de 5,6% ante o exercício social 
de 2015, que apresentou receita bruta consolidada de R$3.175,0 milhões, proporcionado 
principalmente pelos fatores descritos no item 10.2(a)(i) acima. 

 

 Outros fatores que afetaram materialmente resultados operacionais da Companhia no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016 podem ser assim resumidos: expansão do 
mercado, renegociação de contratos, abertura de novas unidades, mudança no mix de exames 
e aquisições. 

2015 

 A receita bruta consolidada da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2015 atingiu R$3.175,0 milhões, representando um crescimento de 6,8% ante o exercício social 
de 2014, que apresentou receita bruta consolidada de R$2.972,3 milhões, proporcionado 
principalmente pelos fatores descritos no item 10.2(a)(i) acima. 

 

 Outros fatores que afetaram materialmente resultados operacionais da Companhia no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2015 podem ser assim resumidos: expansão do 
mercado, renegociação de contratos, abertura de novas unidades, mudança no mix de exames 
e aumento da quantidade de laboratórios atendidos no mercado apoio. Também afetou a 
receita bruta da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a 
venda, no âmbito do termo de compromisso de desempenho celebrado com o CADE, da Lafe 
Serviços Diagnósticos Ltda. e Pro Echo Cardiodata Serviços Médicos Ltda.  

 

2014 

 A receita bruta consolidada da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2014 atingiu R$2.972,3 milhões, representando um crescimento de 8,3% ante o exercício social 
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encerrado em 31 de dezembro de 2013, que apresentou receita bruta consolidada de 
R$2.744,4 milhões, proporcionado principalmente pelos fatores descritos no item 10.2(a)(i) 
acima. 

 

 Outros fatores que afetaram materialmente resultados operacionais da Companhia no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2014 podem ser assim resumidos: crescimento de 
mercado, renegociação de contratos, aumento do número de unidades, mudança no mix de 
imagem, aumento do número de laboratórios atendidos no mercado apoio, aumento do custo do 
aluguel, aumento do custo de pessoal, aumento da sinistralidade nas operadoras de saúde, 
aumento do custo de médicos e repasses de preços abaixo da inflação.  

 

Para mais informações sobre variações das receitas vide e demais rubricas que impactam os resultados 
da Companhia, item 10.1(h) deste Formulário de Referência.  

 

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:  

Conforme informado no item 10.1(h) deste Formulário de Referência, as variações na receita devem-se, 
principalmente, à expansão orgânica da Companhia. Em linhas gerais, a abertura de novas unidades, a 
expansão de unidades antigas, a introdução de novos exames de imagem, os ganhos de 
eficiência/logística e o aumento da gama de serviços oferecida tiveram impacto decisivo que levou ao 
aumento na receita para o período. 

O volume de receita gerado pelo crescimento orgânico causado pela abertura de novas unidades (em 
reais) está demonstrado pela seguinte tabela: 

2014 2015 2016

RECEITA EM:

2014 12.581.031                 -                            -                            

2015 38.458.247                     58.674.109                     -                            

2016 42.456.662                     227.848.711                   40.263.911                     

93.495.939                 286.522.820               40.263.911                  

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

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, a Companhia foi 
impactada (i) pelo dissídio pago aos funcionários, e (ii) pela revisão do valor do aluguel dos prédios das 
filiais que foi majoritariamente ajustado pelo IGP-M. Além disso, nos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2014, 2015 e 2016, o maior custo da Companhia foi o custo com pessoal.  

A taxa de câmbio impacta nos equipamentos de imagem (investimentos) e nos reagentes químicos 
(custos), ambos preponderantemente importados. Os insumos são representados por reagentes químicos 
e filmes para exames de imagem, os quais são impactados pelo câmbio, uma vez que são artigos 
produzidos no exterior. Porém a Companhia depende cada vez menos de importação e mais de compras 
locais dos mesmos produtos, importados por terceiros e em reais. No exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2016, a taxa de câmbio não impactou de forma significativa o endividamento, pois a 
Companhia não detinha dívidas em dólar. 
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A dívida liquida da Companhia está preponderantemente indexada à Taxa DI, conforme abaixo: 

 (i) as debêntures emitidas pela Companhia em 2012 são remuneradas por 100% da Taxa DI, 
acrescida de sobretaxa de 0,80% ao ano; 

(ii) as debêntures emitidas pela Companhia em 2013 são remuneradas por 100% da Taxa DI, 
acrescida de sobretaxa de 1,15% ao ano; 

(iii) as debêntures emitidas pela Companhia em 2013 são remuneradas por 100% da Taxa DI, 
acrescida de sobretaxa de 1,15% ao ano;  

(iv) a primeira série das debêntures emitidas pela Companhia em 2015 são remuneradas por 100% 
da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,05% ao ano; e a segunda série das debêntures emitidas pela 
Companhia em 2015 são remuneradas por 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,20% ao ano 

(v) as debêntures emitidas pela Companhia em abril de 2016 são remuneradas por 120% da 
Taxa DI; 

(v) as debêntures emitidas pela Companhia em dezembro de 2016 são remuneradas por 112,25% 
da Taxa DI; 

As dívidas da Companhia que são remuneradas de acordo com a Taxa DI representam 94,3% do 
endividamento total da Companhia, que em 31 de dezembro de 2016 era de R$1.348,3 milhões. 
Portanto, o resultado financeiro da companhia está diretamente ligado à variação da taxa básica da 
economia (Taxa Selic que afeta a variação da taxa média das operações no mercado interbancário).  

 

10.3. Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, mas demonstrações financeiras 

a. Introdução ou alienação de segmento operacional: 

Não aplicável, uma vez que a Companhia atuou nos mesmos segmentos operacionais nos exercícios de 
2014, 2015 e 2016, mesmo após as aquisições/incorporações por ela realizadas. 

 

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:  

 

PRO-ECHO E LAFÊ 

Em 27 de dezembro de 2014, foi celebrado contrato de compra e venda entre a DASA, na qualidade de 
vendedora, e Newscan Serviços Médicos Ltda., na qualidade de compradora, tendo como objeto a 
compra e venda das quotas representativas, direta e indiretamente, de 100% do capital social da 
Pro-Echo e Lafê (esta última resultante da cisão parcial da sociedade Sergio Franco, conforme operação 
descrita no item  15.7 deste Formulário de Referência), com todos os direitos a elas inerentes, pelo valor 
total de R$66,0 milhões. Em 1º de abril de 2015, a operação foi aprovada pelo  CADE.  

A alienação das quotas da Pro-Echo e da Lafê, representa o cumprimento das restrições, 
consubstanciadas no Termo de Compromisso de Desempenho ("TCD") celebrado entre a Companhia e o 
CADE no julgamento do Ato de Concentração n.º 08012.010038/2010-43, sobre a operação de aquisição 
da MD1 Diagnósticos S.A., concluída em 5 de janeiro de 2011 ("Aquisição MD1"). 

Com a alienação, a Companhia teve sua participação no mercado de atuação das empresas reduzida e 
deixou de ter participação em seus resultados. 
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c. Eventos ou operações não usuais: 

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016 não houve eventos ou 
operações não usuais da Companhia. 

 

10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no relatório do auditor 
 
a. Mudanças significativas nas práticas contábeis: 
 
Não houve mudanças nas práticas contábeis da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2016, 2015 e 2014.  
 
b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis: 
 
Não houve mudanças nas práticas contábeis da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2016, 2015 e 2014. 
 
c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor: 
 
Não há qualquer ressalva ou parágrafo de ênfase no relatório do auditor em relação aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014. 

  

10.5. Políticas contábeis críticas 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela 

Companhia nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Base de consolidação 

i. Combinação de negócios 

Para aquisições efetuadas em 1º de janeiro de 2009 ou após essa data, as combinações de negócios são 

registradas na data de aquisição, isto é, na data em que o controle é transferido para o Grupo utilizando o 

método de aquisição. O investidor controla a investida quando está exposto ou tem direito sobre retornos 

variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos 

por meio de seu poder sobre a investida. A Companhia mensura o ágio na data de aquisição como: 

 O valor da contraprestação transferida; menos 

 O montante líquido a valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. 
 

Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição. Se 

a contraprestação contingente é classificada como instrumento patrimonial, então não é remensurada e a 

liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. Para as demais, as alterações subsequentes no 

valor justo são registradas no resultado do exercício. 
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ii. Aquisição de participação de acionistas não-controladores 

É registrado como transações entre acionistas. Consequentemente nenhum ágio é reconhecido como 

resultado de tais transações. 

Ajustes à participação de não-controladores de transações que não envolvem a perda de controle são 

registrados baseados no percentual de participação nos ativos líquidos da subsidiária. 

iii. Controladas  

As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas 

a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas 

contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo. 

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações financeiras de controladas 

são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 

iv. Transações eliminadas na consolidação 

Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 

transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas.  

Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial 

são eliminados contra o investimento na proporção da participação do Grupo na Investida.  Prejuízos não 

realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas 

somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. Descrição 

dos principais procedimentos de consolidação: 

 Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; 
 

 Eliminação das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas 
controladas. 

 

 Destaque do valor da participação dos acionistas não controladores nas demonstrações 
financeiras consolidadas. 

 

Moeda estrangeira 

Transações em moeda estrangeira 

Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são 
convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda 
estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento dos 
balanços. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos 
monetários foram reconhecidos no resultado. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados 
em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas 
datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. 
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Instrumentos financeiros 

i. Ativos financeiros não derivativos 
 

O Grupo reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 

originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio 

do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual o Grupo se torna uma das 

partes das disposições contratuais do instrumento. 

O Grupo deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 

ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 

contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e 

benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou 

retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.  

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 

quando, somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção 

de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.  

O Grupo classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: 

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 

mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos 

financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo gerencia tais investimentos 

e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos 

documentada e a estratégia de investimentos do Grupo. Os custos da transação, após o reconhecimento 

inicial, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo 

por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são 

reconhecidas no resultado do exercício.  

Empréstimos e recebíveis 

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são 

cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 

quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis 

são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda 

por redução ao valor recuperável.  

Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes e outros créditos. 

Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros que podem ser 

resgatados diariamente com o próprio emissor do instrumento financeiro sem perda relevante de 

rendimento. 
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ii. Passivos financeiros não derivativos 

 

O Grupo reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são 

originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo 

registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Grupo se torna 

uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Grupo baixa um passivo financeiro quando tem 

suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.  

O Grupo classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. 

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 

transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo 

amortizado através do método dos juros efetivos.  

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, 

debêntures, fornecedores e outras contas a pagar.  

iii. Capital social 
 

Ações ordinárias 

Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à 

emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de 

quaisquer efeitos tributários. 

Recompra de ações (ações em tesouraria) 

Quando o capital reconhecido como patrimônio líquido é recomprado, o valor da remuneração pago, o 

qual inclui custos diretamente atribuíveis, líquido de quaisquer efeitos tributários, é reconhecido como 

uma dedução do patrimônio líquido. As ações recompradas são classificadas como ações em tesouraria 

e são apresentadas como dedução do patrimônio líquido total. Quando as ações em tesouraria são 

vendidas ou reemitidas subsequentemente, o valor recebido é reconhecido como um aumento no 

patrimônio líquido e, o excedente ou o déficit resultante é transferido para os/dos lucros acumulados. 

Os dividendos mínimos obrigatórios conforme definidos em estatuto são reconhecidos como passivo. 

iv. Instrumentos financeiros derivativos  

 

A partir de 2014, a Companhia e suas controladas não operam mais com instrumentos financeiros 

derivativos. Até 31 de dezembro de 2013, a contratação das operações envolvendo instrumentos 

financeiros derivativos destinava-se exclusivamente à proteção contra riscos associados à variação 

cambial de posições registradas no balanço patrimonial e que estejam atreladas à moeda estrangeira. 

Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia não possuía operações em aberto de instrumentos 

derivativos. 
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 Destaca-se que toda operação com derivativos é submetida, previamente à contratação, à aprovação do 

Comitê Executivo da Companhia e validado pelo Conselho de Administração e/ou seus órgãos 

consultivos auxiliares. 

Para todos os riscos (à exceção de risco de liquidez e de crédito) aos quais a Companhia estiver exposta 

na contratação de instrumentos financeiros derivativos, é obrigatória a elaboração mensal de análise de 

sensibilidade (stress test), às taxas de 25 % de variação em relação às originais, de forma a se avaliar a 

elasticidade destas posições quando submetidas a grandes variações nas taxas de juros e/ou cotações 

de moedas envolvidas nestas transações. 

Os instrumentos derivativos são mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas contra o 

resultado do exercício.  

O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é calculado com base nas informações de cada 

operação contratada e nas respectivas informações de mercado nas datas de encerramento das 

demonstrações financeiras, tais como taxas de juros e câmbio. Nos casos aplicáveis, tais informações 

são comparadas com as posições informadas pelas mesas de operação de cada instituição financeira 

envolvida.  

 

Imobilizado 

 

i. Reconhecimento e mensuração 

 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 

depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. 

 O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos 

construídos pela própria Companhia inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros 

custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da 

forma pretendida pela administração, e quando aplicável, os custos de desmontagem e de restauração 

do local onde estes ativos estão localizados, e custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis para os 

quais a data de início para a capitalização seja 1º de janeiro de 2009 ou data posterior a esta. 

 O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado 

como parte daquele equipamento. 

 Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os 

recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos na 

rubrica de outras receitas no resultado.  

ii. Custos subsequentes 
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Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios econômicos 

futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo. Gastos de manutenção e reparos 

recorrentes são registrados no resultado.  

iii. Depreciação 
 

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida 

útil econômica estimada de cada componente. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período 

entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja certo que o Grupo obterá a 

propriedade do bem ao final do arrendamento. Terrenos não são depreciados. 

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis 

para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o 

ativo está disponível para utilização. 

As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo estão divulgadas na Nota Explicativa nº 

14 das Demonstrações Financeiras Consolidadas relativas ao exercício social findo em 31/12/2016.. 

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de 

exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 

A depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros é reconhecida pela Companhia com base no prazo 

de vigência do contrato de locação do imóvel, incluindo sua prorrogação, nos casos em que este direito 

seja garantido contratualmente, ou com base na vida útil dos bens, dos dois o menor. Na média 

corresponde a um período de 10 anos. 

Ágio e ativos intangíveis 

 

i. Ágio 

 

O ágio resultante da aquisição de controladas é incluído em investimentos nas demonstrações 

financeiras da controlada. Na data de aquisição, o custo da aquisição é considerado pelo preço de 

compra, representa o valor justo de ativos e passivos assumidos ou incorridos, e incluindo qualquer custo 

relacionado a pagamento adicional contingente ou diferido. Custos relativos à transação são 

reconhecidos no resultado, quando incorridos. O custo de aquisição é alocado aos ativos adquiridos, 

passivos e passivos contingentes assumidos baseados em seus respectivos valores justos, incluindo 

ativos e passivos que não estavam anteriormente reconhecidos no balanço patrimonial da entidade 

adquirida, como, por exemplo, ativos intangíveis como marca e contratos. O ágio é gerado quando o 

custo da aquisição é superior ao valor dos ativos líquidos identificáveis mensurados ao valor justo. Os 

montantes finais da combinação de negócios são mensurados em até um ano da data da aquisição. 

ii. Ativos intangíveis 
 

Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são mensurados 
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pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável 

acumuladas. 

iii. Gastos subsequentes 

 

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros benefícios 

econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo 

gastos com ágio gerado internamente e marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 

iv. Amortização 

 

Exceto pelo ágio, a amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear baseada nas 

vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. As 

vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo estão divulgados na Nota explicativa no 15 

das Demonstrações Financeiras Consolidadas relativas ao exercício social findo em 31/12/2016. 

Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício 

financeiro e ajustados caso seja adequado. 

Arrendamento mercantil 

 

i. Arrendamento mercantil financeiro  

 

Determinados contratos de arrendamento mercantil transferem substancialmente à Companhia e suas 

controladas os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. Esses contratos são 

caracterizados como contratos de arrendamento mercantil financeiro e os ativos são reconhecidos pelo 

valor justo ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos previstos nos respectivos 

contratos. Os bens reconhecidos como ativos são depreciados pelos prazos de depreciação aplicáveis a 

cada grupo de ativo, conforme a nota explicativa nº 27 das Demonstrações Financeiras Consolidadas 

relativas ao exercício social findo em 31/12/2016. Os encargos financeiros relativos aos contratos de 

arrendamento mercantil financeiro são apropriados ao resultado ao longo do prazo do contrato, com base 

no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. 

Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são alocados entre 

despesas financeiras e redução do passivo em aberto. As despesas financeiras são alocadas a cada 

período durante o prazo do arrendamento visando a produzir uma taxa periódica constante de juros sobre 

o saldo remanescente do passivo. Pagamentos contingentes de arrendamentos são registrados através 

da revisão dos pagamentos mínimos do arrendamento pelo prazo remanescente do arrendamento 

quando o ajuste do arrendamento é confirmado. 

ii. Arrendamento mercantil operacional 
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São operações de arrendamento que não transferem os riscos e benefícios inerentes à propriedade do 

ativo e nas quais a opção de compra no final do contrato é equivalente ao valor de mercado do bem 

arrendado. Pagamentos efetuados sob um contrato de arrendamento mercantil operacional são 

reconhecidos como despesa na demonstração de resultados, em bases lineares, pelo prazo do contrato 

de arrendamento. 

 Os incentivos de arrendamentos pagos são reconhecidos como uma parte integrante das despesas 

totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento.  

Estoques 

Os estoques são avaliados com base no custo histórico, pelo menor valor entre o custo e o valor 

realizável líquido. Os estoques são utilizados integralmente no processo de realização dos exames de 

análises clínicas e de diagnósticos por imagem. Uma provisão para obsolescência foi constituída para os 

itens sem movimentação há mais de 180 dias. 

Redução ao valor recuperável (impairment) 

 

i. Ativos financeiros (incluindo recebíveis) 
 

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de 

apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. 

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda 

ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda terá um efeito negativo nos 

fluxos de caixa futuros projetados que possam ser estimados de maneira confiável. 

A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode 

incluir: o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor; a reestruturação do valor devido 

à Companhia sobre condições de que a Companhia não consideraria em outras transações; indicações 

de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência; ou o desaparecimento de um mercado 

ativo para um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado 

em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.  

ii. Ativos não financeiros 
  

Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, que não os estoques e imposto de renda e 

contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de 

perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No 

caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado todo ano. Uma 

perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo exceder o seu valor 

recuperável. 

O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. 

Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores 

presentes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 

quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
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Nesta base, para efeitos destes testes, foi definido um conjunto de premissas de forma a determinar o 

valor recuperável dos principais ativos:  

Unidade geradora de caixa: Diagnósticos da América S/A. 

Determinação dos fluxos de caixa: Volume de receita baseada na maturação das unidades existentes, 

nos estudos de viabilidade aprovados para as novas unidades, sinergias de receitas nas aquisições e 

incremento nos serviços de imagem na Companhia; Prazo utilizado para fluxo de caixa: cinco anos;  

Taxa de crescimento fluxo de caixa na Perpetuidade: 3,50% a.a.;  

Taxa de desconto utilizada (líquido dos impostos): taxa média ponderada do custo de capital da 

Companhia (12,0% a.a.).  

O teste de recuperação dos ágios e intangíveis de vida útil indefinida, da Companhia e suas controladas, 

não resultou na necessidade de reconhecimento de perdas nos ativos intangíveis. 

Provisões 

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo tem uma obrigação legal ou 

construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja 

exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa 

futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao 

valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são 

registrados no resultado. 

 

Receita operacional 

As receitas operacionais correspondem, substancialmente, ao valor das contraprestações recebidas ou 

recebíveis pela venda de serviços no curso regular das atividades da Companhia e de suas controladas. 

A receita é reconhecida quando o valor da mesma pode ser mensurado de maneira confiável, é provável 

que benefícios econômicos futuros serão transferidos ao Grupo, os custos incorridos na transação 

possam ser mensurados, os riscos e benefícios foram substancialmente transferidos ao cliente e quando 

critérios específicos forem satisfeitos para cada uma das atividades do Grupo. 

As receitas da Companhia compreendem basicamente a prestação de serviços de diagnósticos por 

imagem e análises clínicas. A receita não faturada corresponde aos serviços de diagnóstico e análises 

clínicas entregues e ainda não faturadas aos clientes e é calculada com base nos atendimentos 

prestados aos usuários finais até as datas dos balanços, em conformidade com o regime contábil de 

competência. 

As receitas correspondentes à prestação de serviços são contabilizadas no resultado do exercício pelo 

regime de competência e com base nos valores contratados. Uma receita não é reconhecida se há uma 

incerteza na sua realização. 

Receitas financeiras e despesas financeiras 
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As receitas financeiras abrangem basicamente receitas de juros sobre aplicações financeiras, variações 

cambiais ativas e recebíveis. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros 

efetivos. As distribuições recebidas de investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o 

valor do investimento. 

As despesas financeiras abrangem principalmente despesas com juros sobre debêntures, empréstimos 

bancários e financiamentos. Também integram este saldo, as variações cambiais passivas, despesas 

bancárias, despesas com taxas de cartão de crédito, imposto sobre operações financeiras, imposto de 

renda pago sobre remessa de juros ao exterior e ainda os juros sobre parcelamento de impostos, 

descontos financeiros concedidos a clientes, atualização de contingências. 

Impostos, taxas e contribuições 

A seguir, relacionamos as legendas relativas aos impostos, taxas e contribuições descritas nestas 

demonstrações financeiras: 

 COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Tributo Federal; 

 CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Tributo Federal; 

 IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – Tributo Federal; 

 IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - Tributo Federal; 

 IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte - Tributo Federal; 

 ISS – Imposto sobre Serviços – Tributo Municipal; 

 PIS – Programa de Integração Social – Tributo Federal; 
 

Imposto de renda e contribuição social  

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base 

nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para 

imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e 

consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do 

lucro real. 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e 

diferidos.  O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam 

relacionados à combinação de negócios. 

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 

exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das 

demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 

anteriores. 

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 

ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação, bem 

como sobre o saldo de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. 
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O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças 

temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente 

decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 

Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar 

passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos lançados pela mesma autoridade 

tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.  

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão 

reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.  

Para atendimento aos parágrafos 74 e 75 do CPC 32, o saldo de imposto de renda e contribuição social 

diferidos da mesma entidade tributável estão apresentados líquidos. 

Impostos sobre vendas  

As receitas de prestação de serviços estão sujeitas à tributação pelo ISS às alíquotas vigentes em cada 

Município e à tributação pelo PIS e COFINS na modalidade cumulativa para as receitas auferidas com 

serviços às alíquotas de 0,65% e 3,00% respectivamente.  

Determinação do ajuste a valor presente 

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão 

ajustados pelo seu valor presente. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor 

presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e 

em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 

Resultado por ação básico e diluído 

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o resultado do exercício atribuído aos acionistas da 

Companhia pela média ponderada da quantidade de ações do capital social integralizado e em circulação 

no respectivo exercício. 

O resultado por ação diluído é calculado ajustando-se o lucro ou prejuízo e a média ponderada da 

quantidade de ações levando-se em conta a conversão de todas as ações potenciais com efeito de 

diluição. Ações potenciais são instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar na emissão de 

ações, como títulos conversíveis e opções, incluindo opções de compra de ações por empregados, que 

tenham efeito diluidor nos exercícios apresentados, nos termos do CPC 41 e IAS 33.  

Remuneração baseada em ações 

O Plano em vigor insere-se na política de remuneração da Companhia com a finalidade de estimular a 

atuação dos beneficiários e incentivar seu comprometimento com os resultados da Companhia nos curto, 

médio e longo prazos, bem como alinhar seus interesses com os dos acionistas. 

O valor justo das outorgas aos beneficiários é reconhecido como despesa no resultado, 

proporcionalmente ao período incorrido dos contratos celebrados até as datas dos balanços. 

Benefícios de curto prazo a empregados 
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Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e 

são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. 

O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou 

participação nos lucros de curto prazo se o Grupo tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse 

valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de 

maneira confiável. 

Demonstração do valor adicionado 

A Companhia elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos 

do pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas 

como parte integrante das demonstrações financeiras conforme requerido pelas práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicável às companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação 

financeira adicional. 

10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 
 

(a) ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (off-balance sheet items) 

 
Exceto pelos arrendamentos mercantis operacionais mencionados no item (i) abaixo, a Companhia 
esclarece que não há outros ativos e/ou passivos por ela detidos, direta ou indiretamente, que não 
estejam evidenciados em seu balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2016 (off-balance sheet items). 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

Os arrendamentos mercantis operacionais são reconhecidos no balanço patrimonial pelos pagamentos 

das contraprestações da operação, diretamente no resultado. No entanto, não há registro contábil do 

passivo que represente as parcelas futuras desses contratos. Segue, abaixo, uma descrição das parcelas 

futuras dos contratos de arrendamento mercantil operacional não reconhecidas no passivo do balanço 

patrimonial da Companhia: 

  
            

 31/12/16  31/12/15 

            

 Contratos 

fixos 

 Contratos 

variáveis 

 Total  Contratos 

fixos 

 Contratos 

variáveis 

 Total 
            

Até 12 meses  158.043  1.733  159.776  137.520  1.294  138.814 
Entre 13 e 60 meses 348.702  3.823  352.525  312.226  2.939  315.165 
Após 60 meses 254.932  1.686  256.619  196.713            -  196.713 
            
 761.677  7.242  768.919  646.459    4.233  650.692 
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ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas, sobre as quais a 

entidade mantenha riscos e responsabilidades, não evidenciados no balanço patrimonial de 31 de 

dezembro de 2016. 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou 

serviços não evidenciados no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2016. 

iv. contratos de construção não terminada 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de construção não terminada não 

evidenciados no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2016. 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

não evidenciados no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2016. 

(b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras do 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2016. 

10.7. Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor 

Os diretores informam que não existem itens não evidenciados nas demonstrações financeiras. 

(b) natureza e o propósito da operação 

Os diretores informam que não existem itens não evidenciados nas demonstrações financeiras. 

 (c) natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do 

emissor em decorrência da operação 

Os diretores informam que não existem itens não evidenciados nas demonstrações financeiras. 
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10.8. Plano de negócios 

a. Investimentos:  

i. Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos 
previstos: 

A Companhia cumpriu e submeteu às devidas aprovações seu orçamento de capital de 2016, conforme 
determinado no seu Estatuto Social, tendo sido os recursos correspondentes investidos na expansão 
orgânica e na reforma de unidades de atendimento, modernização tecnológica, desenvolvimento de 
sistemas e outros. A administração da Companhia submeterá à apreciação dos acionistas, na 
Assembleia Geral Ordinária, a proposta de destinação do saldo de lucros retidos no balanço do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como de orçamento de capital do ano de 2017, 
observadas a legislação societária vigente e as disposições constantes de seu estatuto social, conforme 
se segue:  

 

 (Não auditado) 

Aplicações:  
Expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento 338.905 
Modernização tecnológica 66.920 
Outros 358 

 406.183 

ii. Fontes de financiamento dos investimentos 

 

 

 
Fontes:  
Reserva de retenção de lucro do exercício de 2016 63.557 
Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2017 (não auditado) 342.626 

 406.183 

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos: 

Desinvestimentos relevantes em andamento 

Não há desinvestimentos relevantes em andamento. 

Desinvestimentos previstos 

Não há previsão de desinvestimento relevante em 2017. 

b. Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos, já divulgada, que devam 
influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia: 

A capacidade produtiva da Companhia foi incrementada no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016 como reflexo das seguintes ações: 

(i) instalação da segunda esteira de alta produtividade no NTO de São Paulo, contribuindo para o 
aumento da capacidade e produtividade; 
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(ii) instalação das novas ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas nas diversas 
regionais. No caso de substituição por obsolescência, os novos aparelhos apresentam uma capacidade 
de realização de exames maior que os substituídos; 
 
(iii) atualização do parque de equipamentos de ultrassom, mamografia, raio-x, endoscopia digestiva e 

aparelhos de imagem cardiológica por equipamentos de maior capacidade operacional. 
 
(iv) Ampliação do portfólio de exames com inserção de novos testes 
 

c. Novos produtos e serviços:  

 

i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas: 

Não aplicável, pois não há nenhuma pesquisa em andamento que já tenha sido divulgada. 

 

ii. Montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para o desenvolvimento de novos 
produtos ou serviços: 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, foram gastos R$179,7 milhões com 
equipamentos médicos, com a finalidade de modernizar e expandir o parque da Companhia. 
 

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados: 

A Companhia, em linha com a sua estratégia de oferecer a maior gama de serviços aos usuários, 
pretende incrementar seu portfólio com a inclusão dos seguintes novos produtos e serviços, a partir de 
2017: 

(i) Implantação de um Núcleo Técnico Operacional de alta complexidade, agregando especialidades 
sinérgicas como Genética Humana, Oncologia, Hematologia especializada e Anatomia Patológica. 
 
(ii) instalação das novas ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas nas diversas 
regionais. No caso de substituição por obsolescência, os novos aparelhos apresentam uma capacidade 
de realização de exames maior que os substituídos; e 
 
(iii) atualização do parque de equipamentos de ultrassom, mamografia, raio-x, endoscopia digestiva e 
aparelhos de imagem cardiológica por equipamentos de maior capacidade operacional. 
 

iv: Montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços: 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, foram gastos R$179,7 milhões com 
equipamentos médicos, com a finalidade de modernizar e expandir o parque da Companhia. 

10.9. Outros fatores com influência relevante 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o gasto da Companhia com propaganda, 

publicidade e patrocínios, foi de R$24,8 milhões. A administração definiu esse gasto de acordo com as 

necessidades de cada uma de suas marcas em seus mercados de atuação.  
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ANEXO II 

 

 

Proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2016 e 

proposta de orçamento de capital para o exercício de 2017 

 

 

A Diretoria da DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (“Companhia”), primeiramente, informa aos Senhores 

Conselheiros que a Companhia utilizou os recursos do Orçamento de Capital do exercício de 2016 conforme 

demonstrado no quadro abaixo, com observância aos termos e condições aprovados na Assembleia Geral 

Ordinária realizada em 25 de abril de 2016: 

 

Orçamento de capital 

(em milhares de reais) 

 Proposto  Realizado 

Aplicações:  2016 2016 

Expansão orgânica, reformas e equipamentos de exames 377.573 235.413 

Tecnologia da Informação – Modernização, Desenvolvimento e Manutenção  90.964 76.744 

Outros 1.271 17.242 

Total das aplicações 469.808 329.399 

 

 

Para o exercício de 2017, a Diretoria da Companhia submete à apreciação dos membros do Conselho de 

Administração, a seguinte proposta de destinação de lucros retidos no balanço do exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2016, bem como de orçamento de capital para o exercício de 2017, observadas a legislação 

societária vigente e as disposições constantes de seu Estatuto Social, conforme aprovada na reunião de 

diretoria realizada em 20 de março de 2017: 

 

Fontes:  

Reserva de Retenção de Lucros do exercício de 2015 16.404 

Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2016 453.404 

Total das fontes 469.808 
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A proposta de destinação do lucro líquido é: 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 94.738.400,56 

Reserva Legal R$                          4.736.920,03 

Destinações:   

Dividendos R$ 26.444.225,21 

Reserva de Retenção de Lucros R$ 63.557.255,32 

 

A Companhia investirá em expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento, modernização 

tecnológica, desenvolvimento de sistemas e outros. 

 

Do montante de R$ 90.001.480,53 (noventa milhões, um mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e três 

centavos), que corresponde ao lucro líquido do exercício de 2016, ajustado pelo valor da reserva legal 

constituída, serão destinados para pagamento de dividendos aos acionistas, equivalente ao montante de R$ 

26.444.225,21 (vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e 

vinte e um centavos), observado o percentual referente ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da 

Companhia, para pagamento até 12 de junho de 2017. Visando ao referido crescimento da Companhia, será 

oportuna a Reserva de Retenção de Lucros no montante de R$ 63.557.255,32 (sessenta e três milhões, 

quinhentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), proveniente do 

saldo remanescente do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 

 

O valor destinado para Reserva de Retenção de Lucros financiará parte do Orçamento de Capital da Companhia 

para o exercício de 2017, conforme se segue: 

 

Aplicações em 2017:  

Expansão orgânica, reformas e equipamentos de RDI 338.905.344,36 

TI – Modernização, desenvolvimento e manutenção 66.920.025,70 

Outros 358.496,82 

Total das aplicações 406.183.866,88 

 

Fontes: 

 

Reserva de retenção de lucro do exercício de 2016 63.557.255,32 

Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2017 342.626.611,56 

Total das fontes 406.183.866,88 
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ANEXO III 

(Correspondente ao item II.9 do presente relatório - Eleição dos membros do Conselho de 

Administração e Instalação de Conselho Fiscal.) 

 

12.5- Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal 
 
Conselho da Administração 
 

Romeu Côrtes Domingues 

data de nascimento 02/04/1963 

Profissão: médico 

                                    CPF ou número do passaporte CPF: 893.268.737-49 

cargo eletivo ocupado: Presidente do Conselho de Administração 

 data de eleição: 23/04/2015 

data da posse: 23/04/2015 

prazo do mandato: mandato unificado até a A.G.O que aprovar as contas do exercício 

social findo em 31.12.2016 

outros cargos ou funções exercidos no emissor: não 

se foi eleito pelo controlador ou não: não 

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para 

determinar a independência: não 

número de mandatos consecutivos: 3º Mandato 

 
O Sr. Domingues atualmente ocupa os cargos de Presidente do Conselho de 

Administração e Membro do Comitê de Auditoria da Companhia. Formou-se em Medicina pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1986, com residência médica em Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem. É pós-graduado em Harvard com qualificação em Ressonância Magnética. Atuou como 
diretor científico do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e entre janeiro de 2011 e 
abril de 2011 ocupou o cargo de Diretor Vice-Presidente de Imagem da Companhia. No período de 
abril/2012 à junho/2012 ocupou o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Durante os últimos 5 anos, 
referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em 
processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial 
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou 
comercial qualquer. 
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Oscar de Paula Bernardes Neto 

data de nascimento 05/08/1946 

Profissão: engenheiro químico 

                                    CPF ou número do passaporte CPF: 037.057.307-20 

cargo eletivo ocupado: Vice Presidente do Conselho de Administração 

 data de eleição: 23/04/2015 

data da posse: 23/04/2015 

prazo do mandato: mandato unificado até a A.G.O que aprovar as contas do exercício 

social findo em 31.12.2016 

outros cargos ou funções exercidos no emissor: não 

se foi eleito pelo controlador ou não: não 

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a 

independência: sim, de acordo com o critério adotado pela BM&F “Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter 

qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até 

segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao 

Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não 

ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela 

Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que 

implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou 

demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou 

parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além 

daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta 

restrição) 

número de mandatos consecutivos: 3º Mandato 
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O Sr. Bernardes Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Gente da 
Companhia. É formado em Engenharia Química pela Universidade do Federal do Rio de Janeiro. 
Atualmente é Membro do Conselho de Administração das seguintes companhias: (i) Companhia Suzano 
de Papel e Celulose, e também é Membro do Comitê de Auditoria; (ii) Gerdau S.A. e Metalúrgica Gerdau 
S.A., companhias abertas do Grupo Gerdau é Membro dos Comitês de Pessoas e Governança 
Corporativa; (iii) Marcopolo S.A. é Vice-Presidente do Conselho e Membro dos Comitês de Estratégia e 
Recursos Humanos; (iv) Localiza Rent a Car S.A., é Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos; 
(v) Praxair Inc. (Estados Unidos). É Membro dos Comitês de Finanças e de Governança; (vi) Consultor 
sênior do CEO da Johnson Electric (Hong-Kong); (vii) Consultor da Diretoria da Davos Participações 
Ltda., empresa que atua no setor de fomento mercantil. Ademais, é membro do Conselho Consultivo de 
Bunge Brasil S.A.; Alcoa Brasil; Amyris, principal atividade é produção e comercialização de produtos 
renováveis; e da Vanguarda S.A., empresa no setor de agricultura, é Membro do Comitê de Estratégia. 
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação criminal; (ii) 
qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma 
atividade profissional ou comercial qualquer. 

 

Alexandre de Barros 

data de nascimento 06/09/1956 

Profissão: engenheiro 

                                    CPF ou número do passaporte CPF: 040.036.688-63 

cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho de Administração 

 data de eleição: 23/04/2015 

data da posse: 23/04/2015 

prazo do mandato: mandato unificado até a A.G.O que aprovar as contas do exercício 

social findo em 31.12.2016 

outros cargos ou funções exercidos no emissor: não 

se foi eleito pelo controlador ou não: não 

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor para determinar a 

independência: sim de acordo com o critério adotado pela BM&F “Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter 

qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até 

segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao 

Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não 

ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela 

Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que 

implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou 

demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou 

parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além 

daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta 
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restrição) 

 

número de mandatos consecutivos: 1º Mandato 

 
O Sr. Alexandre é graduado em Engenharia de Infra Estrutura Aeronáutica pelo Instituo 

de Tecnologia da Aeronáutica (ITA), com Especialização em Gestão de Riscos pelo INSEAD. O 
Sr. Alexandre é mestre em Administração de Empresas (MBA) pela New York University. Iniciou no 
Banco Itaú em 1981, na área de Desenvolvimento de Sistemas, como analista de sistemas, onde fez a 
carreira até ser eleito Diretor em 1994. Além das responsabilidades no Brasil, nesse período, liderou a 
automação das unidades no exterior: em Portugal, Luxemburgo e Argentina. Desde abril de 2010 é 
Diretor Vice-Presidente da área de Tecnologia do Itaú Unibanco S.A. Atuou como Diretor Executivo 
responsável por crédito varejo, produtos pessoa física, canais e CRM, entre abril de 2005 e abril de 2010. 
Em abril de 2007, assumiu a área de tecnologia, tornando-se CIO. Atuou como Diretor Gerente Sênior 
entre abril de 2004 e abril de 2005. Também foi Diretor Gerente de março de 1994 a abril de 2004. Foi 
membro do Conselho de Administração do SERASA, tendo exercido o cargo de presidente do conselho 
de administração da empresa SERASA entre abril de 2006 e junho de 2007. 

Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação 
criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação 
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.6. Participação dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal 

em reuniões realizadas pelo respectivo órgão 
 
 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de 

administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de 
participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após 
a posse no cargo. 

 

 

 

 

NOME DATA DE 

NASCIMENTO 

MEMBRO INDEPENDENTE NUMERO DE 

MANDATOS 

CONSECUTIVOS 

Romeu Côrtes Domingues 02/04/1963 Não 3º mandato  

Oscar de Paula Bernardes 

Neto 

05/08/1946 é membro independente 3º mandato  

Alexandre de Barros 06/09/1956 é membro independente 1º mandato  
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Membros do Conselho de Administração  

Porcentagem de 
participação do 

membro nas 
reuniões 

realizadas após a 
posse 

Dr. Romeu Côrtes Domingues  100% 

Sr. Oscar de Paula Bernardes Neto 100% 

Sr. Alexandre de Barros 100% 

 

 

 

12.7/8 - Composição dos comitês 

N

ome 

C

PF 

T

ipo 

comitê 

C

argo 

ocupado 

P

rofissão 

D

ata de 

nascime

nto 

D

ata 

eleição 

D

ata 

posse 

N

úmero de 

Mandatos 

Consecuti

vos 

P

ercentual de 

participação 

nas 

reuniões 

O

scar de Paula 

Bernardes 

Neto 

0

37.057.307-20 

O

utros 

Comitês 

C

oordenador do 

Comitê de 

Gente 

E

ngenheiro 

Quimico 

0

5/08/1946 

1

2/05/2015 

1

2/05/2015 

3 1

00% 

 

Oscar de Paula Bernardes Neto 
O Sr. Bernardes Conselheiro de Administração e Coordenador do Comitê de Gente da 

Companhia. É formado em Engenharia Química pela Universidade do Federal do Rio de Janeiro. 
Atualmente é Membro do Conselho de Administração das seguintes companhias: (i) Companhia Suzano 
de Papel e Celulose, e também é Membro do Comitê de Auditoria; (ii) Gerdau S.A. e Metalúrgica Gerdau 
S.A., companhias abertas do Grupo Gerdau é Membro dos Comitês de Pessoas e Governança 
Corporativa; (iii) Marcopolo S.A. é Vice-Presidente do Conselho e Membro dos Comitês de Estratégia e 
Recursos Humanos; (iv) Localiza Rent a Car S.A., é Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos; 
(v) Praxair Inc. (Estados Unidos). É Membro dos Comitês de Finanças e de Governança; (vi) Consultor 
sênior do CEO da Johnson Electric (HongKong); (vii) Consultor da Diretoria da Davos Participações Ltda., 
empresa que atua no setor de fomento mercantil. Ademais, é membro do Conselho Consultivo de Bunge 
Brasil S.A.; Alcoa Brasil; Amyris, principal atividade é produção e comercialização de produtos 
renováveis; e da Vanguarda S.A., empresa no setor de agricultura, é Membro do Comitê de Estratégia.  

 
Durante os últimos 5 anos, referido administrador não sofreu: (i) qualquer condenação 

criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM; e/ou (iii) qualquer condenação 
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a 
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau 
relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores 

 

Não aplicável, uma vez que nenhum candidato tem relação conjugal, 

união estável ou parentesco até 2º grau relacionadas a administradores do emissor, 

controladas e controladores. 

 
12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre 

administradores e controladas, controladores e outros 

 

E
xercício 
 Social 

N
ome do 

Administrador 

C
PF do 

Administrador 

N
ome 

empresarial 
da pessoa 

relacionada 

C
NPJ 

C
argo ou função 

do 
Administrador  

na pessoa 
relacionada 

T
ipo de relação do 

Administrador 
com pessoa 
relacionada 

T
ipo de 
pessoa  

relacionada 

3
1/12/2014 

R
omeu Cortês  
Domingues 

8
93.268.737-49 

C
línica de 

Ressonância 
Multi-Imagem 

Petrópolis Ltda. 

0
7.153.845/0001-66 

D
iretor 

S
ubordinação 

C
D 

Observação: Ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 27/04/2011. 

3
1/12/2015 

R
omeu Cortês  
Domingues 

8
93.268.737-49 

C
línica de 

Ressonância 
Multi-Imagem 

Petrópolis Ltda. 

0
7.153.845/0001-66 

D
iretor 

S
ubordinação 

C
D 

Observação: Ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 27/04/2011. 

3
1/12/2016 

R
omeu Cortês  
Domingues 

8
93.268.737-49 

C
línica de 

Ressonância 
Multi-Imagem 

Petrópolis Ltda. 

0
7.153.845/0001-66 

D
iretor 

S
ubordinação 

C
D 

Observação: Ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde 27/04/2011. 
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ANEXO IV 

(Correspondente ao item II.10 do presente relatório - Informações sobre a Remuneração dos 

Membros da Administração nos termos do item 13 do Formulário de Referência) 

 

13.1. Descrição da política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria 
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de 
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração 
 

a. Objetivos da política ou prática de remuneração: 

O objetivo da política de remuneração da Companhia aplicável à Diretoria Estatutária e não Estatutária é 
fornecer uma contraprestação aos colaboradores pelos serviços prestados, estimulando o alcance das 
metas estabelecidas para o ano, com base em contratos de gestão previamente acordados. 

A Companhia acredita que um de seus diferenciais é o modelo de remuneração variável que adota, 
adaptado aos seus colaboradores e executivos, com forma de pagamento, valores e metas adequadas à 
realidade de cada atividade. 

Os membros do Conselho de Administração da Companhia recebem valores mensais fixos uma vez que, 
dada a natureza de suas atividades, não estão sujeitos a metas objetivas a serem verificadas.  

Com relação aos comitês, somente recebem remuneração os membros independentes (assim 
considerados aqueles que não sejam também membros do Conselho de Administração ou membros da 
Diretoria).  

A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, e o referido órgão não foi 
instalado nos exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016. 

 

b. Composição da remuneração, indicando:   

i.  Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles: 

Os membros do Conselho de Administração percebem, a título de remuneração fixa, 12 salários mensais, 
sem qualquer benefício direto ou indireto ou remuneração por participação em comitês, remuneração 
variável ou quaisquer outros benefícios enquanto estiverem ativos no Conselho de Administração. Após a 
cessação do exercício do cargo, cessa também a obrigação de pagamento da DASA perante o membro 
do Conselho de Administração. 

Os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, percebem, a título de remuneração fixa, 12 salários 
mensais fixados na forma da lei (Lei 6.404/76), sem qualquer benefício direto ou indireto adicional, 
remuneração variável ou quaisquer outros benefícios enquanto estiverem ativos no Conselho Fiscal, além 
do reembolso das despesas incorridas no exercício de suas funções. Após a cessação do exercício do 
cargo, cessa também a obrigação de pagamento da DASA perante o membro do Conselho Fiscal. 

Os membros da Diretoria Estatutária e não estatutária recebem remuneração de 13 pagamentos de pro 
labore ou salários fixos mensais, acrescidos de remuneração variável vinculada ao alcance de metas por 
desempenho de suas atribuições e ao desenvolvimento do negócio, bem como recebem benefícios 
diretos, compostos e mensurados igualmente da forma abaixo:  
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Benefício Cálculo/Custo Objetivos 

Assistência 
Médica 

Plano de Saúde Padrão Executivo para o Diretor e 
dependentes de acordo com regulamentação vigente, 
com custo de mensalidade aproximado de R$300,00 por 
vida. Este custo da mensalidade é arcado pela 
Companhia, sendo que o Diretor arca com custo de 
coparticipação sobre exames e consultas realizados. 

O benefício é concedido 
para assegurar a prevenção 
à saúde e eventuais 
tratamentos médicos do(a) 
Diretor(a) e seus 
dependentes. 

Seguro de 
Vida 

Seguro de vida para o Diretor, com cobertura de até 
R$800.000,00, cujo custo de R$72,00 é arcado 50% 
pela Companhia e os outros 50% pelo Diretor(a). 

O benefício é concedido 
para garantir a assistência 
financeira dos dependentes 
do(a) Diretor(a) em caso de 
sinistro. 

Restaurante 
no local de 
trabalho 

R$9,93 por refeição/dia (valor praticado em 31 de 
dezembro de 2016), sendo que o Diretor arca com 10% 
do custo mensal e a empresa com os 90% restantes. 

O benefício é concedido 
com o intuito de auxiliar as 
despesas do(a) Diretor(a) 
com refeições. 

Vale 
Alimentação 

R$ 130,00/mês (valor praticado em 31 de dezembro de 
2016), cujo custo é arcado integralmente pela 
Companhia. 

O benefício é concedido 
com o intuito de auxiliar as 
despesas do(a) Diretor(a) 
com alimentação. 

 

A política de remuneração da Companhia para sua Diretoria estatutária e não estatutária visa a estimular 
o alinhamento dos objetivos da Companhia, a produtividade e a eficiência dos colaboradores, bem como a 

manter a competitividade no mercado em que atua. 

Para o Comitê de Auditoria há remuneração apenas para os membros independentes. Referida 

remuneração é paga mensalmente de acordo com os termos previstos nos mandatos. Os membros do 

Comitê de Auditoria não receberam outros benefícios diretos ou indiretos ou remuneração por 
participação em comitês, remuneração variável ou quaisquer outros benefícios enquanto estiveram ativos 

no Comitê de Auditoria. Os acionistas da Companhia aprovaram, em 25 de abril de 2016, a alteração do 
estatuto social da Companhia de modo que o Comitê de Auditoria deixou de ser um órgão estatutário da 

Companhia. 

Adicionalmente, a Companhia possui planos de opções de compra de ações (Stock Option Plans), 
atribuídas em função de indicadores de resultados globais da Companhia, nível de cargo e avaliação de 

desempenho individual. A Companhia entende que os planos de opção de compra de ações atualmente 
vigentes para administradores e empregados da Companhia não têm natureza jurídica de remuneração, 

mas sim de ganho. Contudo, em atendimento à orientação da CVM, nos termos da Instrução CVM 480 e 
do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 002/2016, a Companhia prestará, neste item, as informações abaixo. 

Os planos de opção de compra de ações da Companhia têm como principais objetivos permitir que 

empregados e administradores da Companhia e de sociedades sob o seu controle, sujeitos a 
determinadas condições, subscrevam ou adquiram ações de emissão da Companhia, visando a criar um 

alinhamento de interesses entre os beneficiários, a Companhia e seus acionistas, mitigar conflitos de 
agência, incrementar a geração de resultados sustentáveis e reforçar a orientação de longo prazo na 

tomada de decisões pelos executivos e empregados da Companhia.  
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ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total: 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no caso da Diretoria estatutária e não 
estatutária, o salário base correspondeu a 60,20% da remuneração, enquanto a remuneração variável 
correspondeu a 39,28,%, restando 0,53% para os benefícios diretos. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, os membros da Diretoria estatutária não 
receberam remuneração baseada em ações.  

Os membros do Conselho de Administração não possuem benefícios nem remuneração variável, e 
recebem 100% da sua remuneração mediante pagamento mensal fixo. Este é também o caso do 
Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, e dos membros independentes do Comitê de 
Auditoria. 

A tabela abaixo contém as informações relativas à remuneração dos diretores, conselheiros e membros 
dos comitês da Companhia: 

 

 

 

 

 
Remuneração dos Administradores, Conselheiros e Membros de Comitês da Companhia no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 

 Remuneração Fixa 
Remuneração 
baseada em 
ações 

Remuneração 
Variável 

Total 

 Salário ou Pró-labore 
Benefícios 
diretos ou 
indiretos 

 
 

Conselho de Administração 100% Não aplicável Não aplicável Não aplicável 100% 

Conselho Fiscal Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
Não 
aplicável 

Diretoria Estatutária e não 
Estatutária 

68,59% 1,85% 0% 29,56% 100% 

Comitês (membros 
independentes) 

100% Não aplicável Não aplicável Não aplicável 100% 
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iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração: 

A metodologia de cálculo e de reajuste utilizada pela Companhia para a remuneração fixa (aplicável à 
sua Diretoria estatutária e não estatutária e, também, a seus colaboradores) tem como base a avaliação 
da média de mercado, com base na contratação, pela Vice Presidência Recursos Humanos, de 
consultorias especializadas.  

Para a Diretoria não estatutária, a remuneração mensal e eventuais reajustes são feitos de acordo com 
os percentuais dos dissídios coletivos e critérios de meritocracia de acordo com as práticas adotadas pela 
Companhia (avaliação periódica por parte do gestor e da Diretoria, de acordo com desempenho do 
Diretor). Uma das ferramentas adotadas é a gestão por competências descrita no item 12.1 deste 
Formulário de Referência Companhia. 

Relativamente à parcela de remuneração atrelada à remuneração variável, a metodologia de cálculo e 
reajuste observa parâmetros devidamente alinhados aos objetivos estratégicos da Companhia, 

 
Remuneração dos Administradores, Conselheiros e Membros de Comitês da Companhia no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 

 Remuneração Fixa 
Remuneração 
baseada em 
ações 

Remuneração 
Variável 

Total 

 Salário ou Pró-labore 
Benefícios 
diretos ou 
indiretos 

 
 

Conselho de Administração 100% Não aplicável Não aplicável Não aplicável 100% 

Conselho Fiscal Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
Não 
aplicável 

Diretoria Estatutária e não 
Estatutária 

75% 1% 0% 24% 100% 

Comitês (membros 
independentes) 

[100%] Não aplicável Não aplicável Não aplicável 100% 

 
Remuneração dos Administradores, Conselheiros e Membros de Comitês da Companhia no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 

 Remuneração Fixa 
Remuneração 
baseada em 
ações 

Remuneração 
Variável 

Total 

 Salário ou Pró-labore 
Benefícios 
diretos ou 
indiretos 

 
 

Conselho de Administração 100% Não aplicável Não aplicável Não aplicável 100% 

Conselho Fiscal Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
Não 
aplicável 

Diretoria Estatutária e não 
Estatutária 

44,13% 0,36% 10,24% 45,27% 100% 

Comitês (membros 
independentes) 

[100%] Não aplicável Não aplicável Não aplicável 100% 
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previamente acordados e com a determinação de metas e indicadores para melhor acompanhamento das 
ações e medição dos resultados. 

Em relação ao cálculo e reajuste da remuneração variável, a Companhia baseou-se, em 2016,2015 e 
2014: (i) no atingimento de metas indispensáveis para o recebimento da remuneração variável, como, 
EBITDA, lucro caixa, contas a receber e/ou receita; (ii) no orçamento de cada unidade de negócio ou 
segmento da Companhia; e/ou (iii) em indicadores de qualidade e gestão de pessoas.  

Com relação à metodologia de cálculo adotada pela Companhia sobre a remuneração baseada em 
ações, ver item 13.4 deste Formulário de Referência. 

Em relação à remuneração dos membros do Conselho de Administração, a Companhia não possui 
quaisquer políticas para remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia e dos 
membros não independentes dos comitês. 

 

iv. Razões que justificam a composição da remuneração: 

O objetivo da política adotada é remunerar os profissionais da Companhia de acordo com as práticas de 
mercado, responsabilidades dos seus respectivos cargos, desempenho, metas alcançadas e nível de 
competitividade da Companhia. 

 

v. Existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 

Não há diretores estatutários, diretores não estatutários, conselheiros ou membros de comitês 
estatutários que não sejam remunerados.  

 

c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada 
elemento da remuneração: 

Anualmente são estabelecidas entre 4 e 8 metas para os Diretores estatutários e não estatutários 
elegíveis ao programa de remuneração variável da Companhia, sendo que a avaliação do programa é 
orientada pelo atingimento das metas coletivas ligadas ao presidente da empresa (EBITDA), para o 
recebimento de quaisquer valores. Tais metas são baseadas no método de desdobramento pelas 
diretrizes, que se utiliza das diretrizes de crescimento e dos objetivos para cada área de negócio/apoio da 
Companhia, que tem como referência para o processo de desdobramento as seguintes dimensões: 
(i) resultados financeiros, como, por exemplo, o fluxo de caixa livre, margem de contribuição, 
cumprimento do orçamento e aumento de volume de receita da empresa, custo unitário de exames; 
(ii) nível de satisfação de clientes, com base no resultado da pesquisa de percepção e satisfação do 
cliente interno, visando à verificação do nível de qualidade dos serviços prestados por unidade de 
negócio e/ou segmento da empresa; e (iii) indicadores de gestão de pessoas, abrangendo, 
exemplificativamente, aspectos relacionados à gestão de pessoas por unidade de negócio e/ou segmento 
da empresa e a implantação de projetos de inovação.  

O processo de apuração de atingimento de metas é conduzido pela Vice Presidência de Recursos 
Humanos. Os indicadores estão diretamente relacionados com as metas estabelecidas para cada um dos 
membros da Diretoria, fazendo o Diretor jus ao recebimento do percentual estabelecido para cada uma 
das metas atingidas. 

Para informações a respeito dos indicadores de desempenho adotados para a determinação das opções 
a serem outorgadas aos administradores, conselheiros e empregados da Companhia com base no plano 
de opção de compra de ações, ver item 13.4 deste Formulário de Referência. 
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d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho: 

Anualmente, a Companhia revisa os indicadores de desempenho por meio do processo de 
desdobramento de metas e avaliação comportamental, o qual envolve todos os altos executivos da 
Companhia (incluindo, portanto, Diretores estatutários e não estatutários). Durante este processo é 
realizada a análise da estratégia de longo e curto prazo da Companhia para a elaboração da diretriz 
anual.  

A diretriz contém todos os objetivos e indicadores estratégicos para sustentar o crescimento esperado da 
Companhia. As metas individuais são definidas por meio do desdobramento destes objetivos e 
indicadores estratégicos para cada diretoria.  

Para garantir a gestão de resultados é realizado o acompanhamento de metas periodicamente junto aos 
principais executivos, inclusive Diretores estatutários e não estatutários. 

 

e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e 
longo prazo: 

A Companhia oferece remuneração pautada em resultados financeiros e de desenvolvimento do negócio, 
com metas robustas que levam em conta a efetividade operacional, riscos e qualidade. Nesse sentido, a 
Companhia entende que sua política e prática de remuneração estão adequadas aos seus interesses de 
curto, médio e longo prazos. 

O posicionamento da remuneração fixa é feito com base em pesquisas de mercado com consultorias 
especializadas, para manutenção da competitividade da empresa no mercado de trabalho. 

Em complemento à remuneração fixa, a Companhia adota para Diretores estatutários e não estatutários 
um programa de remuneração variável que visa a mensurar o atingimento de metas e resultados 
alinhadas com o plano de negócios e os interesses de curto e médio prazos da Companhia. 

Além desses dois elementos de remuneração fixa e variável, a Companhia adota para Diretores 

estatutários e não estatutários um programa de remuneração de longo prazo baseado em opções de 

compras de ações. O referido programa, visa a alinhar a remuneração dos executivos, inclusive diretores 
estatutários e não estatutários, aos interesses de longo prazo da Companhia. 

 

f. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 
indiretos: 

A remuneração dos administradores da Companhia, do Conselho Fiscal, quando instalado, e, de 
membros independentes dos Comitês, é suportada exclusivamente pela Companhia, não havendo 
valores pagos por controladores ou controladas.  

 

g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor: 

Não há qualquer remuneração ou benefício garantido aos administradores, membros do Conselho Fiscal, 
quando instalado, ou membros dos Comitês da Companhia vinculados à ocorrência de eventos 
societários. 
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13.2 - Remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMUNERAÇÃO TOTAL PREVISO - 2017 – VALORES ANUAIS 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros  (a) 3 9 0 14 

Nº de membros remunerados 3 9 0 14 

Remuneração fixa anual: 

Remuneração Anual do Exercício 
Social Previsto 2017 (salário ou  
pró-labore ) 

R$ 3.222.979,20 R$ 6.994.932,36 - R$ 11.013.116,68 

Benefícios diretos e indiretos - R$ 90.000,00 - R$ 90.000,00 

Remuneração por Participação em 
Comitês 

- - - - 

Outros R$ 644.595,84(a) R$ 1.398.986,47(a) - R$ 2.043.582,31 

Remuneração variável 

Bônus - - - - 

Participação nos Resultados - R$ 6.053.744,00 - R$ 6.053.744,00 

Participação em Reuniões - - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Benefícios Pós-Emprego - - - - 

Benefícios Motivados pela 
Cessação do Cargo 

- - - - 

Remuneração Baseada em Ações, 
incluindo opções 

- R$ 5.000.000,00 - R$ 5.000.000,00 

Total da Remuneração R$ 3.867.575,04 R$ 19.537.662,83 - R$ 23.405.237,87 
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(a) O número de membros de cada órgão foi apurado na forma prevista no Ofício-
Circular/CVM/SEP/Nº 02/2016, conforme indicado no item 13.16 deste Formulário de Referência. 

(b) Nos valores expressos neste item foram incluídas as contribuições de INSS de responsabilidade da 
empresa e outros pagamentos não recorrentes. 

REMUNERAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO SOCIAL EMCERRADO EM 31/12/2016 – VALORES ANUAIS 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros  (a) 3,67 8,50 0 12,17 

Nº de membros remunerados 3,67 8,50 0 12,17 

Remuneração fixa anual: 

Remuneração Anual do Exercício 
Social Previsto 2016 (salário ou  
pró-labore ) 

R$ 3.228.000,00 R$ 6.554.665,18 - R$ 9.782.665,18 

Benefícios diretos e indiretos - R$ 69.367,68 - R$ 69.367,68 

Remuneração por Participação em 
Comitês 

- - - - 

Outros R$ 645.600(a) R$ 1.310.933,04(a) - R$ 1.956.533,04 

Remuneração variável 

Bônus - - - - 

Participação nos Resultados - R$ 9.157.633,45 - R$ 9.157.633,45 

Participação em Reuniões - - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Benefícios Pós-Emprego - - - - 

Benefícios Motivados pela 
Cessação do Cargo 

- - - - 

Remuneração Baseada em Ações, 
incluindo opções 

- R$ 1.822.408,00 - R$ 1.822.408,00 

Total da Remuneração R$ 3.873.600,00 R$ 18.915.007,35 - R$ 22.788.607,35 
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(a) O número de membros de cada órgão foi apurado na forma prevista no Ofício-
Circular/CVM/SEP/Nº 02/2016, conforme indicado no item 13.16 deste Formulário de Referência. 

(b) Nos valores expressos neste item foram incluídas as contribuições de INSS de responsabilidade da 
empresa e outros pagamentos não recorrentes. 

REMUNERAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO SOCIAL EMCERRADO EM 31/12/2015 – VALORES ANUAIS 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros  (a) 4,92 9,08 0 14,9 

Nº de membros remunerados 4,92 9,08 0 14,9 

Remuneração fixa anual: 

Remuneração Anual do Exercício 
Social Previsto 2015 (salário ou  
pró-labore ) 

R$ 3.790.000,00 R$ 6.878.061,38 - R$ 10.668.061,38 

Benefícios diretos e indiretos - R$ 120.713,14 - R$ 120.713,14 

Remuneração por Participação em 
Comitês 

- - - - 

Outros R$ 758.000,00(b) R$ 1.375.612,28(b) - R$ 2.133.612,28 

Remuneração variável 

Bônus - - - - 

Participação nos Resultados - R$ 5.040.755,40 - R$ 5.040.755,40 

Participação em Reuniões - - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Benefícios Pós-Emprego - - - - 

Benefícios Motivados pela 
Cessação do Cargo 

- - - - 

Remuneração Baseada em Ações, 
incluindo opções 

- 176.009,24 - 176.009,24 

Total da Remuneração R$ 4.548.000,00  R$ 13.591.151,44 - R$ 18.139.151,44  
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(a) O número de membros de cada órgão foi apurado na forma prevista no Ofício-
Circular/CVM/SEP/Nº 02/2016, conforme indicado no item 13.16 deste Formulário de Referência. 

(b) Nos valores expressos neste item foram incluídas as contribuições de INSS de responsabilidade da 
empresa e outros pagamentos não recorrentes. 

 

 

 

 

 

REMUNERAÇÃO TOTAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 – VALORES ANUAIS 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros  (a) 5,08 10,08 0 15,16 

Nº de membros remunerados 5,08 10,08 0 15,16 

Remuneração fixa anual: 

Remuneração Anual do Exercício 
Social Encerrado em 31 de 
dezembro de 2014 (salário ou  pró-
labore ) 

R$ 2.657.999,95 R$ 7.283.731,77 - R$ 9.941.731,72 

Benefícios diretos e indiretos - R$ 124.357,56 - 124.357,56 

Remuneração por Participação em 
Comitês 

- - - - 

Outros R$ 531.599,99(b) R$ 1.456.746,35(b) - R$ 1.988.346,34 

Remuneração variável 

Bônus - - - - 

Participação nos Resultados - R$ 4.017.630,60 - R$ 4.017.630,60 

Participação em Reuniões - - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Benefícios Pós-Emprego - - - - 

Benefícios Motivados pela 
Cessação do Cargo 

- - - - 

Remuneração Baseada em Ações, 
incluindo opções  

- R$ 239.060,42  - R$ 239.060,42 

Total da Remuneração R$ 3.189.599,94  R$ 13.121.526,70 - R$ 16.311.126,64  
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13.3 - Remuneração variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal  
 

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL PREVISTA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE (2017) 

a. Órgão: Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

b. Número total de membros: 3 9 0 12 

c. número de membros remunerados 3 9 0 12 

d. Em relação ao bônus: 

i. Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

ii. Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

iii. Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas fossem atingidas 

- - - - 

e. Em relação à participação no resultado: 

i. Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- R$ 0,00 (1) - - 

ii. Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- R$ 6.053.744,00 - R$ 6.053.744,00 

iii. Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas fossem atingidas 

- R$ 6.053.744,00 - R$ 6.053.744,00 
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VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016 

a. Órgão: Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

b. Número total de membros: 3,67 8,50 0 12,17 

c. número de membros remunerados 3,67 8,50 0 12,17 

d. Em relação ao bônus: 

i. Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

ii. Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

iii. Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas fossem atingidas 

- - - - 

e. Em relação à participação no resultado: 

i. Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- R$ 0,00 (1) - - 

ii. Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- R$ 9.157.633,45 - R$ 9.157.633,45 

iii. Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas fossem atingidas 

- R$ 9.157.633,45 - R$ 9.157.633,45 

(1) Mesmo que o administrador atinja o nível mínimo de desempenho esperado, este poderá não 
receber qualquer remuneração variável, caso a Companhia não atinja metas mínimas que 
viabilizem a distribuição de remuneração variável (por exemplo, EBITDA, Lucro Caixa e 
Contas a Receber). 
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VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2015 

a. Órgão: 
Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

b. Número total de membros: 4,92 9,08 0 14 

 
c. Número de membros remunerados 4,92 9,08 0 14 

 
d. Em relação ao bônus: 

i. Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

ii. Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

iii. Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas fossem atingidas 

- - - - 

e. Em relação à participação no resultado: 

i. Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- R$ 0,00 (1) - - 

ii. Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- R$ 5.040.755,40 - R$ 5.040.755,40 

iii. Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas fossem atingidas 

- R$ 5.040.755,40 - R$ 5.040.755,40 

 

VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2014 

a. Órgão: 
Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

b. Número total de membros: 5,08 10,08 0 15,16 

c. Número de membros remunerados 5,08 10,08 0 15,16 

d. Em relação ao bônus: 

i. Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

ii. Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

iii. Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas fossem atingidas 

- - - - 
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e. Em relação à participação no resultado: 

i. Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- R$ 0,00 (1) - - 

ii. Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- R$ 4.017.630,60 - R$4.017.630,60 

iii. Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
estabelecidas fossem atingidas 

- R$ 4.017.630,60 - R$4.017.630,60 

 

 

13.4. Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria 
estatutária  
 
A Companhia entende que seus Planos de Opção de Compra de Ações para administradores e 
empregados da Companhia não têm natureza jurídica de remuneração, mas sim de ganho. Contudo, em 
atendimento à orientação da CVM, Instrução CVM 480 e Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 002/2016, a 
Companhia prestará, neste item, as informações abaixo.  

A Companhia aprovou em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
25 de março de 2008, o Plano de Opção de Compra de Ações para administradores e empregados da 
Companhia (“Primeiro Plano”). Em 9 de abril de 2010, foi realizada a Reunião do Conselho de 
Administração que, nos termos do artigo 20, inciso XVIII do Estatuto Social da Companhia, (a) autorizou a 
outorga de opções de compra de ações no âmbito do Primeiro Plano; (b) elegeu os beneficiários; 
(c) estabeleceu o limite máximo do número de ações que poderão ser adquiridas por cada beneficiário 
eleito; (d) definiu o preço mínimo de exercício das opções; (e) determinou o índice de correção do preço 
de exercício; (f) impôs restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das opções; e, por 
fim, (g) delegou poderes ao Comitê de Gestão da Companhia no âmbito do Primeiro Plano, conforme ata 
de reunião disponibilizada no site da CVM (www.cvm.gov.br). O encerramento do Primeiro Plano foi 
aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2011. Em 
6 de janeiro de 2011, os beneficiários eleitos no Primeiro Plano, distrataram os contratos de outorga de 
opções de ações celebrados no âmbito do Primeiro Plano, motivo pelo qual não restaram quaisquer 
opções outorgadas pela Companhia no âmbito do Primeiro Plano.  

Em Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 7 de dezembro de 2010, o Conselho de 
Administração da Companhia aprovou um novo Plano de Opção de Compra de Ações para 
administradores e empregados da Companhia (“Segundo Plano”). No dia 16 de dezembro de 2010, foi 
realizada Reunião de Conselho de Administração estabelecendo as principais diretrizes para o Segundo 
Plano proposto, caso este viesse a ser aprovado em Assembleia Geral Extraordinária.  Os acionistas da 
Companhia aprovaram o Segundo Plano em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
5 de janeiro de 2011. Na mesma data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou (i) o Primeiro 
Programa de Outorga de Opções no âmbito do Segundo Plano (“Primeiro Programa”) que, dentre outras 
questões, elegeu os beneficiários; e (ii) a minuta do Contrato de Outorga de Opções de Aquisição de 
Ações, conforme as condições constantes do Primeiro Programa. As atas de Reunião do Conselho de 
Administração e da Assembleia Geral que aprovaram o Segundo Plano estão disponibilizadas no site da 
CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia 
(http://www.diagnosticosdaamerica.com.br/RI/portugues/ca_atas_2011.php). Em 9 de maio de 2011, o 
Conselho de Administração da Companhia elegeu novos beneficiários e estabeleceu o percentual de 

http://www.cvm.gov.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.dasa3.com.br/
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opções para aquisição de ações no âmbito do Primeiro Programa, conforme ata disponibilizada nos sites 
da CVM e da Companhia acima identificados. 

Em 24 de abril de 2012, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Segundo Programa de 
Outorga de Opções no âmbito do Segundo Plano (“Segundo Programa”) que, dentre outras questões, 
elegeu os beneficiários e estabeleceu o percentual de opções para aquisição de ações, conforme as 
condições constantes do Segundo Programa. As atas de Reunião do Conselho de Administração e da 
Assembleia Geral que aprovaram o Segundo Programa estão disponibilizadas no site da CVM e da 
Companhia. 

A Companhia aprovou em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2016, 
um novo Plano de Opção de Compra de Ações para administradores e empregados da Companhia. Em 
10 de maio de 2016, foi realizada a Reunião do Conselho de Administração que, (a) autorizou a outorga 
de opções de compra de ações no âmbito do Primeiro Plano; (b) elegeu os beneficiários; (c) estabeleceu 
o limite máximo do número de ações que poderão ser adquiridas por cada beneficiário eleito; (d) definiu o 
preço mínimo de exercício das opções; (e) determinou o índice de correção do preço de exercício; e 
(f) impôs restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das opções; conforme ata de 
reunião disponibilizada no site da CVM (www.cvm.gov.br). 

a. termos e condições gerais: 

O Plano Atual será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual, observadas as 
restrições previstas no Plano Atual e em lei, poderá contar com um comitê para assessorá-lo nesse 
sentido ("Comitê"). 

Obedecidas as disposições do Plano Atual e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral, o Conselho de 
Administração, terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a 
administração do Plano Atual, incluindo, mas não se limitando, a: 

(i) decidir sobre todas e quaisquer providências relativas à administração do Plano Atual, 
detalhamento e aplicação das normas gerais ora estabelecidas; 

(ii) decidir quanto às datas em que serão outorgadas as opções de compra de ações, bem como 
quanto à oportunidade de sua outorga em relação aos interesses da Companhia, 
preservando os conceitos estabelecidos no Plano Atual; 

(iii) estabelecer critérios qualitativos e/ou quantitativos para a elegibilidade de beneficiários e 
concessão das opções de compra de ações;  

(iv) eleger os beneficiários, estabelecendo as condições das opções de compra de ações a serem 
outorgadas, bem como a modificação de tais condições, quando necessário para adequar as 
opções de compra de ações aos termos da lei, norma ou regulamento superveniente; 

(v) estabelecer e alterar os termos do contrato de opção de compra de ações a ser celebrado entre a 
Companhia e cada um dos beneficiários ("Contrato"); 

(vi) estabelecer e modificar as datas em que as opções de compra de ações poderão ser exercidas, o 
prazo final para o exercício das opções de compra de ações, o preço de exercício e os 
demais termos e condições de outorga, exercício e do Contrato; 

(vii) analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, o Plano Atual; 

(viii) dirimir dúvidas quanto à interpretação das normais gerais estabelecidas no Plano Atual. 

Quando da aprovação de cada um dos programas de opção de compra de ações no escopo do Plano 
Atual, o Conselho de Administração elegerá a seu critério os beneficiários e estabelecerá o número de 

http://www.cvm.gov.br/
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ações que poderão ser adquiridas pelos beneficiários, o preço de exercício, as condições de pagamento, 
os prazos e as respectivas condições de exercício. 

A outorga de opções de compra de ações nos termos do Plano Atual é realizada mediante a celebração 
do Contrato, o qual fixará os termos e as condições de cada opção de compra de ações, conforme 
previsto no Plano Atual e em cada um dos programas de opção de compra de ações, e estabelecerá: 
(a) a quantidade de opções de compra de ações outorgadas; (b) o preço de exercício das ações objeto 
das opções de compra das ações e as condições para seu pagamento; (c) a data em que os beneficiários 
adquirirão o direito de exercer cada opção de compra de ações; (d) eventual prazo de carência para o 
exercício de cada opção de compra de ações; (e) o tratamento específico para situações que impliquem 
em eventos de liquidação; e (f) outras condições quando aplicáveis. 

 

b. principais objetivos do plano 

 O Plano tem por objetivo permitir que empregados e administradores da Companhia e de sociedades 
sob o seu controle, sujeitos a determinadas condições, subscrevam ou adquiram ações de emissão da 
Companhia, visando a criar um alinhamento de interesses entre Beneficiários, a Companhia e seus 
acionistas, mitigar conflitos de agência, incrementar a geração de resultados sustentáveis e reforçar a 
orientação de longo prazo na tomada de decisões pelos executivos e empregados da Companhia. 

 

c. forma como o plano contribui para esses objetivos 

A outorga de opções de compra de ações no âmbito do Plano Atual em benefício dos empregados e 
administradores é uma forma de incentivá-los a conduzir com êxito os negócios da Companhia, 
estimulando a cultura empreendedora e orientada para resultados, alinhando os interesses dos 
administradores com os dos acionistas, na medida em que, assim como os acionistas, os beneficiários do 
Plano Atual se beneficiam com um aumento na cotação das ações no mercado. 

 

d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano Atual e dos programas de opção, bem 
como o seu exercício pelos beneficiários, não têm qualquer relação nem estão vinculadas à sua 
remuneração fixa ou variável, ou eventual participação nos lucros. A Companhia entende que os planos 
de opção de compra de ações atualmente vigentes para administradores e empregados da Companhia 
não têm natureza jurídica de remuneração, mas sim de ganho. 

De qualquer forma, o Plano Atual foi desenvolvido como mecanismo de retenção de executivos e 
empregados da Companhia, principalmente em razão do compartilhamento da valorização das ações da 
Companhia. 

Ao possibilitar que os administradores e funcionários se tornem acionistas da Companhia em condições 
diferenciadas, espera-se que estes tenham incentivos para se comprometer efetivamente com a criação 
de valor e exerçam suas funções de maneira a alinhar seus interesses aos dos acionistas, aos objetivos 
sociais e aos planos de crescimento da Companhia.  

 

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo 

A outorga de opções de compra de ações, genericamente, alinha os interesses da Companhia de médio 
e longo prazo de incentivar a administração a conduzir com êxito os negócios da Companhia, 
estimulando a cultura empreendedora e orientada para resultados, na medida em que tanto os acionistas 
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quanto os administradores e empregados se beneficiam de melhoras no resultado e aumentos na 
cotação de mercado das ações. 

 

f. número máximo de ações abrangidas 

g. número máximo de opções a serem outorgadas 

Cada opção outorgada no âmbito do Plano Atual confere ao respectivo beneficiário o direito de adquirir 
ou subscrever uma 1 (uma) ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal representativa do 
capital social da Companhia. Dessa forma, o número máximo de ações abrangidas pelo Plano Atual 
corresponde ao número máximo de opções a serem outorgadas. 

As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano Atual poderão conferir direitos de 
aquisição sobre um número de ações que não exceda, durante todo o prazo de vigência do Plano Atual, 
computando-se nesse cálculo todas as opções já outorgadas no âmbito do Plano Atual, exercidas ou não, 
19.902.320 (dezenove milhões, novecentas e duas mil, trezentas e vinte) ações de emissão da 
Companhia, representativas, na data de criação do Plano Atual, de 6% (seis por cento) de seu capital 
social, contanto que o número total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do 
Plano Atual esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da Companhia. 

 

h. condições de aquisição de ações 

Quando da aprovação de cada um dos programas de opção de compra de ações no escopo do Plano 
Atual, o Conselho de Administração elegerá a seu critério os beneficiários e estabelecerá o número de 
ações que poderão ser adquiridas pelos beneficiários, o preço de exercício, as condições de pagamento, 
os prazos e as respectivas condições de exercício. 

A outorga de opções de compra de ações nos termos do Plano Atual é realizada mediante a celebração 
do Contrato, o qual fixará os termos e as condições de cada opção de compra de ações, conforme 
previsto no Plano Atual e em cada um dos programas de opção de compra de ações, e estabelecerá: 
(a) a quantidade de opções de compra de ações outorgadas; (b) o preço de exercício das ações objeto 
das opções de compra das ações e as condições para seu pagamento; (c) a data em que os 
Beneficiários adquirirão o direito de exercer cada opção de compra de ações; (d) eventual prazo de 
carência para o exercício de cada opção de compra de ações; (e) o tratamento específico para situações 
que impliquem em eventos de liquidação; e (f) outras condições quando aplicáveis. 

O Conselho de Administração pode impor termos e/ou condições para o exercício da opção, e impor 
restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício da opção (lock-up), podendo, ainda, 
estabelecer opções de recompra ou direitos de preferência para a Companhia. 

Os Contratos são individualmente elaborados para cada beneficiário, podendo o Conselho de 
Administração tratar de maneira diferenciada e eleger a seu critério os beneficiários, não estando, 
portanto, obrigados por qualquer regra de isonomia ou analogia a estender a todos os beneficiários as 
mesmas condições, independentemente das funções desempenhadas por cada beneficiário e de estarem 
inseridos em um mesmo programa de opção de compra de ações. 

 

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

O preço de exercício das opções de compra de ações será estabelecido pelo Conselho de Administração 
considerando o valor de mercado das ações no momento da outorga, sendo-lhe facultado aplicar ágio ou 
deságio em relação a tal valor (no caso de deságio, limitado a 10% (dez por cento) do valor de mercado), 
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bem como considerar eventos societários tais como aumentos de capital e ofertas públicas de aquisição 
ou distribuição de ações de emissão da Companhia. 

O Conselho de Administração poderá utilizar outros parâmetros de avaliação, isolada ou 
cumulativamente com os previstos acima, quando julgar que, em razão de condições de reduzida liquidez 
de mercado, a cotação das ações de emissão da Companhia não reflete, de forma adequada, o valor das 
ações. Para este fim, o Conselho de Administração poderá se valer de avaliação de empresa 
especializada e independente e/ou outros elementos para justificar o preço de exercício adotado.  

 

j. critérios para fixação do prazo de exercício 

O Conselho de Administração da Companhia decidirá, a seu exclusivo critério, para cada programa de 
outorga de opções de compra de ações, as datas em que as opções de compra de ações poderão ser 
exercidas, o prazo final para o exercício das opções de compra de ações, o preço de exercício e os 
demais termos e condições de outorga, exercício e do Contrato. 

 

k. forma de liquidação  

As opções outorgadas no âmbito do Plano Atual conferem aos respectivos titulares o direito de 
subscrever e/ou adquirir ações representativas do capital da Companhia, contra o pagamento do 
respectivo preço de emissão ou de aquisição, conforme o caso, em montante correspondente ao preço 
de exercício de cada opção. Assim, com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de 
ações outorgadas nos termos do Plano Atual, a Companhia poderá, a critério do Conselho de 
Administração: (a) emitir novas ações dentro do limite do capital autorizado; ou (b) vender ações 
mantidas em tesouraria.  

 

l. restrições à transferência das ações 

As opções de compra de ações serão outorgadas aos beneficiários em caráter pessoal, não podendo ser 
empenhadas, comunicadas, cedidas ou transferidas a terceiros, salvo na hipótese de falecimento e/ou 
previstas no Plano Atual e no Contrato. 

 

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano: 

O Conselho de Administração pode determinar a suspensão do direito ao exercício das opções, sempre 
que verificadas situações que, nos termos da lei ou regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a 
negociação de ações por parte dos beneficiários. 

Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às 
companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de compra, 
poderá levar à revisão integral do Plano Atual. Adicionalmente, a assembleia geral de acionistas da 
Companhia poderá rever o Plano Atual, a qualquer tempo, e o Conselho de Administração, no interesse 
da Companhia e de seus acionistas, poderá rever as condições do Plano Atual, desde que não altere os 
respectivos princípios básicos. 

O Plano Atual poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral ou pela dissolução, 
liquidação ou decretação de falência da Companhia. O término de vigência do Plano não afetará a 
eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele.  
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n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de 
remuneração baseado em ações 

As condições específicas para o exercício das opções de compra de ações nas hipóteses de 
desligamento dos beneficiários serão estabelecidas pelo Conselho de Administração para cada programa 
de opção de compra de ações.  

Não obstante o acima disposto, as opções de compra de ações outorgadas para beneficiários que se 
desligarem da Companhia voluntariamente e/ou que tiverem seu vínculo com a Companhia rescindido 
por justa causa, inclusive as opções que já sejam exercíveis, serão automaticamente extintas, 
independentemente de aviso prévio ou indenização. Para tais fins, o termo "justa causa" incluirá, além 
das hipóteses previstas na legislação trabalhista, a condenação de administrador com trânsito em julgado 
em ações cíveis ajuizadas com base na legislação societárias e em ações criminais que impeçam o 
exercício de seu cargo.    

13.5. Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária 

Em referência ao exercício social de 2017, até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a 
Companhia não possuía previsão de outorga de opções de compra de ações para nenhum membro do 
Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e demais empregados da Companhia.  

No que diz respeito ao exercício de 2016, a Companhia apresenta as seguintes informações: 

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

a. Órgão: 
Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

b. Número total de membros: 0 8,50 

c. Número de membros remunerados: 0 8,50 

d. Em relação a cada outorga de opção: 

i. Data de outorga - 01/07/2016 

ii. Quantidade de opções outorgadas - 3.300.000 

iii. Prazo para que as opções se tornem exercíveis - 01/07/2020 

iv. Prazo máximo para exercício das opções - 31/07/2020 

v. Prazo de restrição à transferência das ações - 1 ano(a) 

vi. Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções: 

• Em aberto no início do exercício social - Não há 

• Perdidas durante o exercício social - Não há 

• Exercidas durante o exercício social - Não há 

• Expiradas durante o exercício social - Não há 

e. valor justo das opções na data de cada outorga: - R$ 4,51 

f. diluição potencial em caso de exercício de todas as 
opções outorgadas 

 

- 1,05%  

 
Valor reconhecido no resultado 0 R$ 1.822.408,00  

(a) É vedado ao beneficiário alienar as ações adquiridas durante um ano após o exercício da opção. 
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EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

a. Órgão: Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

b. Número total de membros: 0 9,08 

c. Número de membros remunerados: 0 9,08 

d. Em relação a cada outorga de opção: 

i. Data de outorga - 25/06/2012 

ii. Quantidade de opções outorgadas - 57.351 

iii. Prazo para que as opções se tornem exercíveis - 25/06/2015 

iv. Prazo máximo para exercício das opções - 25/06/2017 

v. Prazo de restrição à transferência das ações - 3 anos(a) 

vi. Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções: 

• Em aberto no início do exercício social - Não há(b) 

• Perdidas durante o exercício social - Não há(b) 

• Exercidas durante o exercício social - Não há(b) 

• Expiradas durante o exercício social - Não há(b) 

e. valor justo das opções na data de cada outorga: - R$ 13,83 

f. diluição potencial em caso de exercício de todas as 
opções outorgadas 

 

- 0,0% (c) 

 
Valor reconhecido no resultado 0 R$ 176.009,24(d) 

 

(a) É vedado ao beneficiário alienar 50% das ações adquiridas durante os 30 dias subsequentes após o exercício da opção. 

(b) Para melhor compreensão do preço de exercício de outorga relativo ao primeiro programa de compra de ações, ver item 13.4. k do Formulário de 

Referência. 

(c) Foram outorgadas 140.425 opções pela Companhia (incluindo Diretores não estatutários e demais empregados elegíveis), sendo exercidas no 

exercício de 2015 138.727 das opções outorgadas. 

(d) Diretores estatutários e não estatutários 
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No que diz respeito ao exercício de 2014, a Companhia apresenta as seguintes informações: 

 

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

a. Órgão: Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

b. Número total de membros: 0 10 

c. Número de membros remunerados: 0 5 

d. Em relação a cada outorga de opção: 

i. Data de outorga - 25/06/2012 

ii. Quantidade de opções outorgadas - 57.351 

iii. Prazo para que as opções se tornem exercíveis - 25/06/2015 

iv. Prazo máximo para exercício das opções - 25/06/2017 

v. Prazo de restrição à transferência das ações - 3 anos(a) 

vi. Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções: 

• Em aberto no início do exercício social - Não há(b) 

• Perdidas durante o exercício social - Não há(b) 

• Exercidas durante o exercício social - Não há(b) 

• Expiradas durante o exercício social - Não há(b) 

e. valor justo das opções na data de cada outorga: - R$ 13,83 

f. diluição potencial em caso de exercício de todas as 
opções outorgadas 

 

- 0,0621% (c) 

 
Valor reconhecido no resultado 0 R$ 239.060,42(d) 

 

(a) É vedado ao beneficiário alienar 50% das ações adquiridas durante os 30 dias subsequentes após o exercício da opção. 

(b) Para melhor compreensão do preço de exercício de outorga relativo ao primeiro programa de compra de ações, ver item 13.4. k do Formulário de 

Referência. 

(c) Foram outorgadas 192.947 opções pela Companhia (incluindo Diretores não estatutários e demais empregados elegíveis). Considerando que a 

DASA possui 311.803.015 ações no seu capital social, sendo 1.159.035 ações em tesouraria, portanto perfazendo um total de ações em circulação no 

mercado de 310.643.980 (= total – tesouraria), temos uma diluição de 0,0621 % (= opções / total em circulação) 

(d) Diretores estatutários e não estatutários 
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13.6. Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último 
exercício social 
 

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

Órgão Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

Número de membros N/A 8,50 

Número de membros remunerados N/A 8,50 

Opções ainda não exercíveis N/A  

Quantidade N/A 3.300.000 

Data em que se tornarão exercíveis N/A 01/07/2020 

Prazo máximo para exercício das opções N/A 31/07/2020 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A 1 ano (a) 

Preço médio ponderado de exercício N/A R$ 10,50 + IPCA (b) 

Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

N/A                              R$ 9,58  

Opções exercíveis N/A N/A 

Quantidade N/A N/A 

Prazo máximo para exercício das opções N/A N/A 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 

Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

N/A N/A 

Valor justo do total das opções no último dia do 
exercício social 

N/A N/A 

(a) É vedado ao beneficiário alienar as ações adquiridas durante um ano após o exercício da opção. 

 

(b) O preço de aquisição das Ações, será de R$10,50 e será corrigido a partir da data da aprovação do Primeiro Programa pela Assembleia Geral da 

Outorgante, de acordo com a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPC-A), divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE até a data do exercício da Opção. Caso a Companhia distribua dividendos ou juros sobre capital próprio após a 

assinatura do Contrato, o preço por Ação será reduzido em um valor igual ao somatório de todos os dividendos ou juros sobre capital próprio (líquidos 

de tributos) que o Beneficiário faria jus se as Ações já tivessem sido emitidas, corrigidos desde as datas das respectivas declarações até a data de 

exercício de cada Opção. 
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EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

Órgão Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

Número de membros N/A 9,08 

Número de membros remunerados N/A 9,08 

Opções ainda não exercíveis N/A  

Quantidade N/A 57.351 

Data em que se tornarão exercíveis N/A 25/06/2015 

Prazo máximo para exercício das opções N/A 25/06/2017 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A 3 anos (a) 

Preço médio ponderado de exercício social N/A 0 (b) 

Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

N/A                              R$ 13,83 (c) 

Opções exercíveis N/A N/A 

Quantidade N/A N/A 

Prazo máximo para exercício das opções N/A N/A 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 

Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

N/A N/A 

Valor justo do total das opções no último dia do 
exercício social 

N/A N/A 

(a) De acordo com o Primeiro e Segundo Programas de Outorga de Opções, é vedada a transferência das ações adquiridos até o final do período de vesting de 

3 anos, contados da respectiva outorga; 

(b) De acordo com o Primeiro e Segundo Programas de Outorga de Opções, além do valor investido pelo beneficiário para aquisição das ações próprias, não 

será exigida outra contraprestação em dinheiro do beneficiário para o exercício das opções. Para melhor compreensão do preço médio ponderado de exercício 

relativo ao primeiro programa de compra de ações, ver item 13.4. h deste Formulário de Referência. 

(c) Valor da ação no fechamento do pregão realizado no dia 30 dezembro de 2015. Vide item 13.9 deste Formulário de Referência. 
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EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

Órgão Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

Número de membros N/A 10 

Número de membros remunerados N/A 5 

Opções ainda não exercíveis N/A  

Quantidade N/A 57.351 

Data em que se tornarão exercíveis N/A 25/06/2015 

Prazo máximo para exercício das opções N/A 25/07/2015 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A 3 anos (a) 

Preço médio ponderado de exercício social N/A 0 (b) 

Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

N/A R$ 11,14 (c) 

Opções exercíveis N/A N/A 

Quantidade N/A N/A 

Prazo máximo para exercício das opções N/A N/A 

Prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A 

Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

N/A N/A 

Valor justo do total das opções no último dia do 
exercício social 

N/A N/A 

(a) De acordo com o Primeiro e Segundo Programas de Outorga de Opções, é vedada a transferência das ações adquiridos até o final do período de vesting de 

3 anos, contados da respectiva outorga; 

(b) De acordo com o Primeiro e Segundo Programas de Outorga de Opções, além do valor investido pelo beneficiário para aquisição das ações próprias, não 

será exigida outra contraprestação em dinheiro do beneficiário para o exercício das opções. Para melhor compreensão do preço médio ponderado de exercício 

relativo ao primeiro programa de compra de ações, ver item 13.4. h deste Formulário de Referência. 

(c) Valor da ação no fechamento do pregão realizado no dia 30 dezembro de 2014. Vide item 13.9 deste Formulário de Referência. 
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13.7. Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do 
conselho de administração e da diretoria estatutária 
 
Não foi exercida qualquer opção nem foram entregues ações relativas à remuneração baseada em ações 
do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia nos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2016.  

Seguem as ações entregues a Diretoria Estatutária nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014:  

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

Órgão Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

Número de membros N/A 9,08 

Número de membros remunerados N/A 9,08 

Opções ainda não exercíveis N/A  

Número de ações  

 

N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício  

 

N/A N/A 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções 
exercidas  

 

N/A N/A 

Ações entregues N/A  

Número de ações entregues  N/A 49.211 

Preço médio ponderado de aquisição N/A N/A 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor 
de mercado das ações adquiridas  

 

N/A 9,85 

 

EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 

Órgão Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária 

Número de membros N/A 10 

Número de membros remunerados N/A 4 

Opções ainda não exercíveis N/A  

Número de ações  

 

N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício  

 

N/A N/A 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções 
exercidas  

 

N/A N/A 

Ações entregues N/A  

Número de ações entregues  N/A 51.475 
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Preço médio ponderado de aquisição N/A N/A 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor 
de mercado das ações adquiridas  

 

N/A 15,14 

 

 

13.8. Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7. 

 

a. modelo de precificação:  

O valor justo das opções do Primeiro Programa de Outorga de Opções da Companhia, aprovado em 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2016, foi calculado utilizando-se o 
modelo de precificação Black & Scholes, uma vez que as opções do plano são do tipo europeia (exercício 
apenas no vencimento) e este modelo é consagrado no mercado para precificar ativos deste tipo. 
  

b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das 
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa 
de juros livre de risco: 

O valor justo na data de outorga, bem como as principais premissas utilizadas de 
acordo com o modelo de precificação Black & Scholes, foram os seguintes 

Valor justo na data da outorga   R$ 4,51 

Preço da ação (01/07/2016)    R$ 10,98 

Preço de exercício     R$ 13,21 

Volatilidade do preço de ação    39,43% 

Carência (49 meses)     4,08 anos 

Taxa de retorno livre de risco    11,48% 

 

O preço de exercício foi definido como R$ 10,50, correspondente ao preço oferecido no âmbito da oferta 
pública de aquisição de ações da Companhia realizada em 01 de fevereiro de 2016 por Cromossomo 
Participações S.A, e será corrigido a partir da data do Primeiro Programa de acordo com a variação 
acumulada do Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPC-A), divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE até a data do exercício da respectiva Opção. Para estimar a inflação na 
data da outorga, foi utilizada a mediana das projeções divulgadas pelo Banco Central do Brasil para o 
mês de junho 2016 e, para o restante do período, a inflação implícita na diferença de rendimentos entre a 
LTN (Letra do Tesouro Nacional) com vencimento em 01/01/2021 e a NTN-B principal (Notas do Tesoura 
Nacional – série B, sem pagamento de juros semestrais) com vencimento em 15/05/2019 na data da 
outorga. 

Além disso, o preço de exercício será reduzido em um valor igual ao somatório de todos os dividendos ou 
juros sobre capital próprio (líquidos de tributos) que o Beneficiário faria jus se as Ações já tivessem sido 
emitidas, corrigidos desde as datas das respectivas declarações até a data de exercício de cada Opção. 
Assim, seguindo o CPC 10, os proventos não estão sendo considerados na estimativa do preço de 
exercício nem no cálculo do modelo Black-Scholes, uma vez que a dedução no preço de exercício anula 
o efeito de as ações serem negociadas ex-proventos. 
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O período de carência da opção foi calculado considerando-se o prazo inicial para seu exercício, de 4 
anos após a outorga, adicionado de 1 mês, prazo máximo para que o outorgado exerça a opção. 

A taxa de retorno livre de risco considerada foi o rendimento da LTN (Letra do Tesouro Nacional) com 
vencimento em 01/01/2021 na data da outorga. 

 

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício 
antecipado: 

Não aplicável, tendo em vista que não há previsão de exercício antecipado. 

 

d. forma de determinação da volatilidade esperada: 

A volatilidade esperada foi determinada como a volatilidade histórica das ações ordinárias de sua 
emissão (DASA3), entre 2004 e o dia da outorga. 

e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu justo valor: 

Não aplicável. 

 

13.9. Informação, por órgão, sobre as participações detidas por membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal  
 

Composição acionária 

Controladores, administradores e ações em circulação no mercado 

  

Posição em 31 de dezembro de 2016 

Acionistas  
Ações ON  %  Total de Ações  % 

 
(Unid.)     (Unid.)    

Controladores  304.832.083  98,04%  304.832.083  98,04% 

Conselho de Administração  5.545.091  1,78%  5.545.091  1,78% 

Diretoria  -  0,00%  -  0,00% 

Ações em tesouraria  34.198  0,01%  34.198  0,01% 

Comitê de Auditoria  -  0,00%  -  0,00% 

Conselho Fiscal (a)  -  0,00%  -  0,00% 

Sub Total 

 

310.411.372 

 

99,84% 

 

310.411.372  99,84% 

         Ações em circulação no 
mercado 

 512.109  0,16%  512.109  0,16% 

Total de Ações  310.923.481  100,00%  310.923.481  100,00% 

 

(a) durante o exercício social de 2016, o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado. 
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Além das ações ordinárias indicadas acima, não há outros valores mobiliários de emissão da Companhia 
que sejam conversíveis em ações. A Companhia possui em tesouraria 3.626 Debêntures simples, da 
espécie quirografária, não conversíveis em ações, relativas à primeira série da sua 5ª emissão. 

 

13.10. Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e 
aos diretores estatutários 
 
Não aplicável. A Companhia não oferece plano de previdência aos membros de sua administração, 
membros de seus comitês ou de seu conselho fiscal, quando instalado. 

 

13.11. Valor da maior, da menor e valor médio da remuneração individual do conselho de 
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal  

 

 

 

 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014 

Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Nº de membros 5,08 10,08 0 

Nº de membros remunerados 5,08 10,08  

Valor da maior remuneração individual  
(Reais) 

R$ 1.440.000,00 R$ 1.886.400,00 0 

Valor da menor remuneração individual 
(Reais) 

R$ 360.000,00(a) R$ 786.606,43(b) 0 

Valor médio da remuneração individual 

(Reais) (total da remuneração dividido pelo número 
de membros remunerados) 

R$ 627.462,28 R$1.301.738,76 0 

(a) O valor da menor remuneração do Conselho de Administração foi apurada considerando que somente 3 membros exerceram suas funções no período de 12 

meses no exercício de 2014. 

(b) O valor da menor remuneração da Diretoria Estatutária foi apurado considerando que 9 membros exerceram suas funções no período de 12 meses no 

exercício de 2014. 

 

 

 

 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015 

Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Nº de membros 4,92 9,08 0 

Nº de membros remunerados 4,92 9,08 0 

Valor da maior remuneração individual 
(Reais) 

R$ 2.160.000,00 R$ 1.834.804,86 0 

Valor da menor remuneração individual 
(Reais) 

R$ 360.000,00(a) R$ 1.155.000,00(b) 0 

Valor médio da remuneração individual  
(Reais) 

R$ 925.016,95 R$ 1.496.822,85 0 
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(a) O valor da menor remuneração do Conselho de Administração foi apurada considerando que somente 3 membros exerceram suas funções no período de 12 

meses no exercício de 2015. 

(b) O valor da menor remuneração da Diretoria Estatutária foi apurado considerando que 5 membros exerceram suas funções no período de 12 meses no 

exercício de 2015. 

 

 

 

 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016 

Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Nº de membros 3,67 8,50 0 

Nº de membros remunerados 3,67 8,50 0 

Valor da maior remuneração individual 
(Reais) 

R$ 2.160.000,00 R$ 2.519.765,96 0 

Valor da menor remuneração individual 
(Reais) 

R$ 360.000,00(a) R$ 1.670.776,20(b) 0 

Valor médio da remuneração individual  
(Reais) 

R$ 1.056.436.36 R$ 2.225.294,98 0 

 

(a) O valor da menor remuneração do Conselho de Administração foi apurado considerando que somente 3 membros exerceram suas funções no período de 12 

meses no exercício de 2016. 

(b) O valor da menor remuneração da Diretoria Estatutária foi apurado considerando que 5 membros exerceram suas funções no período de 12 meses no 

exercício de 2016. 

 
13.12. Arranjos contratuais, apólices de seguro ou outros instrumentos que estruturem 
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores  
 

Os administradores da Companhia possuem apólice de seguros para administradores (directors & officers 

– D&O). Para mais informações sobre tais apólices, ver item 12.11 deste Formulário de Referência. 

 
13.13. Percentual da remuneração total de cada órgão atribuída a membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos 
controladores do emissor 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 17% da remuneração total anual da diretoria 

foi destinada a partes relacionadas aos controladores diretos e indiretos da Companhia. No exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 15% da remuneração total anual da diretoria foi destinada 

a partes relacionadas aos controladores diretos e indiretos da Companhia. No exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2014, não houve pagamento de remuneração a diretores que sejam partes 

relacionadas aos controladores diretos e indiretos da Companhia.  

 

Nos três últimos exercícios sociais, não houve pagamento de remuneração a membros do Conselho de 

Administração que sejam partes relacionadas aos controladores diretos e indiretos da Companhia.  
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Nos três últimos exercícios sociais, não houve pagamento de remuneração ao Conselho Fiscal. 

 
13.14. Remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal recebida por qualquer razão que não a função que ocupam 

 

Órgão 2014 2015 2016 

 (em R$) (em R$) (em R$) 

Conselho de Administração R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Diretoria Estatuária R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Conselho Fiscal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

13.15. Remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal reconhecida no resultado dos controladores do emissor, de sociedades sob o 
controle comum e de controladas do emissor 

Não houve, nos exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016, valores reconhecidos no resultado de 
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e/ou de controladas da 
Companhia como remuneração de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da 
Companhia. O Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado nos três últimos exercícios sociais. 

13.16. Outras informações julgadas relevantes 

O número de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal (quando instalado) e Diretoria 
Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício-Circular/CVM/SEP/ 
nº002/2016, conforme detalhado nas planilhas abaixo em cada exercício social: 

 

Exercício Social de 2017: 

Número de membros do 

Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Janeiro 3 9 0 

Fevereiro 3 9 0 

Março 3 9 0 

Abril 3 9 0 

Maio 3 9 0 

Junho 3 9 0 

Julho 3 9 0 

Agosto 3 9 0 

Setembro 3 9 0 

Outubro 3 9 0 
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Novembro 3 9 0 

Dezembro 3 9 0 

Total 36 108 

 

0 

Nº de Membros (ou seja, o “Total” dividido pelo 
número de meses) 3 9 0 

Observação: O número de membros dos meses seguintes a fevereiro são números estimados. 

Exercício Social de 2016: 

Número de membros do 

Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Janeiro 5 8 0 

Fevereiro 5 8 0 

Março 5 8 0 

Abril 4 8 0 

Maio 4 8 0 

Junho 3 9 0 

Julho 3 7 0 

Agosto 3 7 0 

Setembro 3 7 0 

Outubro 3 8 0 

Novembro 3 9 0 

Dezembro 3 9 0 

Total 44 96 0 

Nº de Membros (ou seja, o “Total” dividido pelo 
número de meses) 

3,67 8 0 

 

Exercício Social de 2015: 

Número de membros do 

Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Janeiro 4 11 

 

0 

Fevereiro 4 10 

 

0 

Março 4 11 

 

0 

Abril 4 10 0 

Maio 6 10 0 

Junho 6 10 0 

Julho 6 9 0 

Agosto 5 9 0 
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Setembro 5 7 0 

Outubro 5 7 0 

Novembro 5 7 0 

Dezembro 5 8 0 

Total 59 109 0 

Nº de Membros (ou seja, o “Total” dividido pelo 
número de meses) 

4,9 9,08 0 

 

Exercício Social de 2014: 

Número de membros do 

Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Janeiro 5 10 

 

0 

Fevereiro 5 10 

 

0 

Março 5 10 

 

0 

Abril 5 10 0 

Maio 5 10 0 

Junho 5 10 0 

Julho 6 11 0 

Agosto 5 10 0 

Setembro 5 10 0 

Outubro 5 10 0 

Novembro 5 10 0 

Dezembro 5 10 0 

Total 61 

 

121 

 

0 

Nº de Membros (ou seja, o “Total” dividido pelo 
número de meses) 

5,08 10,08 0 

 

 

 

 

 

 


