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Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

José Agote

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Cargo do responsável

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Pedro de Godoy Bueno

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Cargo do responsável Diretor Presidente

1.0 - Identificação dos responsáveis
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Rita de C. S. de Freitas 01/10/2015 669.103.745-68 Av. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre II, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04543-
900, Telefone (11) 25733756, Fax (11) 21833001, e-mail: rita.c.freitas@br.ey.com

Antonio Carlos Fioravante 01/01/2012 126.191.148-29 Av. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre II, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04543-
900, Telefone (11) 25733219, Fax (11) 21833001, e-mail: Antonio.C.Fioravante@br.ey.com

Nome/Razão social Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S

CPF/CNPJ 61.366.936/0001-25

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 471-5

Data Início 01/01/2012

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

Não aplicável.

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Justificativa da substituição A Companhia comunicou ao mercado em 29 de novembro de 2011 a substituição da empresa de auditoria externa, qual seja, 
KPMG Auditores Independentes, para o novo auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/S, para as demonstrações 
financeiras do exercício que se iniciou a partir de 1º de janeiro de 2012. Tal substituição foi motivada pela determinação 
constante da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 que dispõe sobre a rotatividade dos auditores independentes.

Descrição do serviço contratado ( i ) Auditoria e emissão de relatório sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; ( ii ) Revisão e emissão de relatório sobre as informações financeiras 
intermediárias não auditadas da Companhia para os períodosencerrados em 31 de março de 2016, 30 de junho de 2016 e 30 
de setembro de 2016.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

Não aplicável.

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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Marcio Serpejante Peppe 01/01/2017 129.093.968-35
R. Arquiteto Olavo Redig de Campos 105, Torre A 6º,7º,8º,11º, Vila São Francisco, São Paulo, SP, 

Brasil, CEP 04711-904, Telefone (11) 39401500, Fax (11) 39401501, e-mail: 
mpeppe@kpmg.com.br

Justificativa da substituição A Companhia comunicou ao mercado em 17 de novembro de 2016 a substituição da empresa de auditoria externa, qual seja, 
Ernst & Young Auditores Independentes S/S, para o novo auditor KPMG Auditores Independentes, para as demonstrações 
financeiras do exercício que se iniciou a partir de 1º de janeiro de 2017. Tal substituição foi motivada pela determinação 
constante da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999 que  dispõe sobre a rotatividade dos auditores independentes.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração total dos auditores independentes relativa aos serviços de auditoria externa no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018 foi de R$ 1.017 mil

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

Não aplicável.

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Nome/Razão social KPMG Auditores Independentes

Tipo auditor Nacional

Código CVM 418-9

Descrição do serviço contratado Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia: (i) auditoria e emissão de relatório sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018; e (ii) revisão e emissão de relatório sobre as informações financeiras 
intermediárias auditadas da Companhia para os períodos encerrados em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2017 
e 2018. Os auditores independentes não prestaram quaisquer outros serviços à Companhia que não de auditoria externa.

Data Início 01/01/2017

CPF/CNPJ 57.755.217/0001-29
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2.3 - Outras Informações Relevantes 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que não há outras informações relevantes 

relacionadas a esta Seção 2 de seu Formulário de Referência. 
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Resultado Diluído por Ação 0,56 0,41 0,29

Resultado Básico por Ação 0,594280 0,431105 0,304730

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

10,651817 10,644550 9,199522

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

311.816.941 311.891.942 310.889.283

Resultado Líquido 185.306.395,46 134.458.125,11 94.738.400,56

Resultado Bruto 1.396.770.627,69 1.160.728.235,00 964.574.305,49

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

3.933.450.788,99 3.399.307.564,05 3.040.774.925,78

Ativo Total 7.223.593.140,09 6.246.486.501,21 5.124.726.985,22

Patrimônio Líquido 3.321.416.278,39 3.319.948.273,42 2.860.032.944,01

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2018) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016)
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3.2 - Medições Não Contábeis 

1 

 

 (a) valor das medições não contábeis 

Seguem abaixo os valores do EBITDA e da margem EBITDA da Companhia nos três últimos 

exercícios sociais: 

 
Exercício social encerrado em  

31 de dezembro de 

Medições não contábeis 2018 2017 2016 

(R$ , exceto %)    

EBITDA 605.490.596,26 563.921.042,95 529.163.817,69  

Margem de EBITDA sobre 
receita operacional líquida 

15,4% 16,6% 17,4% 

 

(b) conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras 

auditadas 

A tabela abaixo mostra o EBITDA apresentado pela Companhia nos três últimos exercícios sociais: 

 
Exercício social encerrado em  

31 de dezembro de 

Cálculo do EBITDA 2018 2017 2016 

(R$ , exceto %)    

Lucro líquido (prejuízo) do período / exercício 185.306.395,46 134.458.125,11 95.205.796,06  

(+) Depreciação e Amortização (custos) 155.870.378,38 150.911.487,83 170.678.319,10  

(+) Depreciação e Amortização (despesas gerais e 
administrativas) 

103.933.868,41 
76.944.349,73 58.499.220,15  

(+) Despesas Financeiras Líquidas 151.655.649,97 155.537.830,27 104.597.585,23  

(+/-) Imposto de renda e contribuição social 8.724.304,04 46.069.249,80 100.182.897,15  

EBITDA 605.490.596,26 563.921.042,95 529.163.817,69  

Receita operacional líquida 3.933.450.788,99 3.399.307.564,05 3.040.774.925,78 

Margem de EBITDA sobre receita operacional líquida 15,4% 16,6% 17,4% 

 

(c) motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua 

condição financeira e do resultado de suas operações 

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros 

Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil divulgada 

pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527 de 04 de outubro de 2012 

(“Instrução CVM 527/12”). 

O EBITDA representa a geração operacional de caixa da Companhia, ou seja, indica a capacidade 

da empresa em gerar caixa a partir de seus ativos operacionais, consistindo no lucro líquido 

adicionado pela despesa de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido, pelo 

resultado financeiro líquido e pelas despesas com depreciação e amortização. A margem EBITDA 

é calculada pela divisão do EBITDA pela receita operacional líquida. 

O EBITDA e a margem EBITDA não são medidas de lucro em conformidade com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil e não representam os fluxos de caixa dos períodos apresentados e, 

portanto, não é uma medida alternativa aos resultados ou fluxos de caixa. A Companhia utiliza o 
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3.2 - Medições Não Contábeis 

2 

 

EBITDA e a margem EBITDA como medidas de performance para efeito gerencial e para 

comparação com empresas similares. Embora o EBITDA possua um significado padrão, nos termos 

do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527/12, a Companhia não pode garantir que outras 

sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado padrão. Nesse sentido, caso 

o significado padrão instituído pela Instrução CVM 527/12 não seja adotado por outras sociedades, 

o EBITDA divulgado pela Companhia pode não ser comparável ao EBITDA divulgado por outras 

sociedades. Além disso, divulgações feitas anteriormente à entrada em vigor da Instrução CVM 

527/12 por empresas que não foram obrigadas a retificá-las podem não adotar o significado 

padronizado instituído pela Instrução CVM 527/12. 
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras 

 

 

Eventos subsequentes às demonstrações financeiras divulgadas em relação ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

Aquisição controlada - DB Genética Serviços Laboratoriais Ltda. 

Em reunião do conselho de administração realizada em 1º de fevereiro de 2019, foi aprovada a 

aquisição de participação societária representativa de 75% do capital da DB Genética Serviços 

Laboratoriais Ltda., sociedade empresária limitada, com sede social na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo. A administração da Companhia avaliará se a aquisição enquadra-se nas 

hipóteses previstas no artigo 256 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e, sendo esse o caso, a 

submeterá à ratificação pelos acionistas da Companhia em assembleia geral. 

Outros eventos subsequentes 

Aquisição controlada – Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda. 

Em reunião do conselho de administração realizada em 22 de fevereiro de 2019, foi aprovada a 

aquisição de participação societária representativa de 100% do capital da Dresch Martinhago 

Clínica Médica S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede social na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo. A administração da Companhia avaliará se a aquisição enquadra-se nas 

hipóteses previstas no artigo 256 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e, sendo esse o caso, a 

submeterá à ratificação pelos acionistas da Companhia em assembleia geral. 
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

 

 

 

 2018 2017 2016 

a. regras sobre 

retenção de lucros 

Regra estatutária: de acordo com a Lei n.º 6.404/76, 

os acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária 

poderão deliberar sobre a retenção de parcela do lucro 

líquido do exercício, alocada para o pagamento de 

despesas previstas em orçamento de capital que tenha 

sido previamente aprovado. Ademais, a Lei 

n.º 6.404/76, bem como o estatuto social da 

Companhia, estabelece que 5% do lucro líquido será 

destinado à constituição de reserva legal, desde que 

não exceda 20% do capital social da Companhia. 

Adicionalmente, a Assembleia Geral poderá, por 

proposta dos órgãos de administração, destinar para a 

reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido 

decorrente dos benefícios fiscais, que poderá ser 

excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. 

Regra estatutária: de acordo com a Lei n.º 6.404/76, 

os acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária 

poderão deliberar sobre a retenção de parcela do lucro 

líquido do exercício, alocada para o pagamento de 

despesas previstas em orçamento de capital que tenha 

sido previamente aprovado. Ademais, a Lei 

n.º 6.404/76, bem como o estatuto social da 

Companhia, estabelece que 5% do lucro líquido será 

destinado à constituição de reserva legal, desde que 

não exceda 20% do capital social da Companhia. 

Adicionalmente, a Assembleia Geral poderá, por 

proposta dos órgãos de administração, destinar para a 

reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido 

decorrente dos benefícios fiscais, que poderá ser 

excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. 

Regra estatutária: de acordo com a Lei n.º 6.404/76, 

os acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária 

poderão deliberar sobre a retenção de parcela do lucro 

líquido do exercício, alocada para o pagamento de 

despesas previstas em orçamento de capital que tenha 

sido previamente aprovado. Ademais, a Lei 

n.º 6.404/76, bem como o estatuto social da 

Companhia, estabelece que 5% do lucro líquido será 

destinado à constituição de reserva legal, desde que 

não exceda 20% do capital social da Companhia. 

Adicionalmente, a Assembleia Geral poderá, por 

proposta dos órgãos de administração, destinar para a 

reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido 

decorrente dos benefícios fiscais, que poderá ser 

excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. 

a.i. valores das 

retenções de 

lucros  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2018, a Companhia realizou retenções em seu lucro 

líquido, com base em orçamento de capital aprovado 

por sua assembleia geral, sendo que (i) R$ 

9.218.916,06 foram destinados à reserva legal de que 

trata o artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas; e 

(ii) R$159.405,14 foram destinados à reserva de lucros 

da Companhia. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017, a Companhia realizou retenções em seu lucro 

líquido, com base em orçamento de capital aprovado 

por sua assembleia geral, sendo que (i) R$ 

6.572.169,93 foram destinados à reserva legal de que 

trata o artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas; e 

(ii) R$ 82.672.926,54 foram destinados à reserva de 

lucros da Companhia. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016, a Companhia realizou retenções em seu lucro 

líquido, com base em orçamento de capital aprovado 

por sua assembleia geral, sendo que (i) R$ 

4.736.920,03 foram destinados à reserva legal de que 

trata o artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas; e 

(ii) R$ 63.557.255,32 foram destinados à reserva de 

lucros da Companhia. 

a.ii. percentuais em 

relação aos lucros 

totais declarados  

5,1% 66,5% 72,1% 

b. regras sobre 

distribuição de 

dividendos 

Pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25% 

do lucro líquido apurado nas demonstrações 

financeiras não-consolidadas da Companhia, com os 

seguintes ajustes: (i) dedução da importância 

destinada, no exercício, à constituição da reserva legal 

e de reservas para contingências; e (ii) o acréscimo 

Pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25% 

do lucro líquido apurado nas demonstrações 

financeiras não-consolidadas da Companhia, com os 

seguintes ajustes: (i) dedução da importância 

destinada, no exercício, à constituição da reserva legal 

e de reservas para contingências; e (ii) o acréscimo 

Pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25% 

do lucro líquido apurado nas demonstrações 

financeiras não-consolidadas da Companhia, com os 

seguintes ajustes: (i) dedução das importância 

destinada, no exercício, à constituição da reserva legal 

e de reservas para contingências; e (ii) o acréscimo 
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 2018 2017 2016 

das importâncias resultantes da reversão, no exercício, 

de reservas para contingências, anteriormente 

formadas. O pagamento do dividendo obrigatório pode 

ser suspenso caso o Conselho de Administração 

informe à Assembleia Geral que a distribuição é 

incompatível com a condição financeira da empresa. O 

dividendo pode ser pago na forma de dividendos ou a 

título de juros sobre o capital próprio. O valor líquido do 

Imposto de Renda retido na fonte pode ser imputado 

como parte do valor do dividendo obrigatório e 

considerado como despesa dedutível para fins de 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido. Os dividendos não 

reclamados em 3 anos pelos acionistas que a eles têm 

direito prescreverão em favor da Companhia. 

das importâncias resultantes da reversão, no exercício, 

de reservas para contingências, anteriormente 

formadas. O pagamento do dividendo obrigatório pode 

ser suspenso caso o Conselho de Administração 

informe à Assembleia Geral que a distribuição é 

incompatível com a condição financeira da empresa. O 

dividendo pode ser pago na forma de dividendos ou a 

título de juros sobre o capital próprio. O valor líquido do 

Imposto de Renda retido na fonte pode ser imputado 

como parte do valor do dividendo obrigatório e 

considerado como despesa dedutível para fins de 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido. Os dividendos não 

reclamados em 3 anos pelos acionistas que a eles têm 

direito prescreverão em favor da Companhia. 

das importâncias resultantes da reversão, no exercício, 

de reservas para contingências, anteriormente 

formadas. O pagamento do dividendo obrigatório pode 

ser suspenso caso o Conselho de Administração 

informe à Assembleia Geral que a distribuição é 

incompatível com a condição financeira da empresa. O 

dividendo pode ser pago na forma de dividendos ou a 

título de juros sobre o capital próprio. O valor líquido do 

Imposto de Renda retido na fonte pode ser imputado 

como parte do valor do dividendo obrigatório e 

considerado como despesa dedutível para fins de 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido. Os dividendos não 

reclamados em 3 anos pelos acionistas que a eles têm 

direito prescreverão em favor da Companhia. 

c. periodicidade 

das distribuições 

de dividendos 

Anual, porém, nos termos de seu Estatuto Social, a 

Companhia poderá ainda levantar balanços 

semestrais ou em períodos menores, por deliberação 

do Conselho de Administração, e distribuir dividendos 

a débito da conta de lucro apurado em referidos 

balanços ad referendum da Assembleia Geral, 

observadas as disposições legais aplicáveis.  

Anual, porém, nos termos de seu Estatuto Social, a 

Companhia poderá ainda levantar balanços 

semestrais ou em períodos menores, por deliberação 

do Conselho de Administração, e distribuir dividendos 

a débito da conta de lucro apurado em referidos 

balanços ad referendum da Assembleia Geral, 

observadas as disposições legais aplicáveis.  

Anual, porém, nos termos de seu Estatuto Social, a 

Companhia poderá ainda levantar balanços 

semestrais ou em períodos menores, por deliberação 

de seu Conselho de Administração, e distribuir 

dividendos a débito da conta de lucro apurado em 

referidos balanços ad referendum da Assembleia 

Geral, observadas as disposições legais aplicáveis.  

d. eventuais 

restrições à 

distribuição de 

dividendos 

impostas por 

legislação ou 

regulamentação 

especial aplicável 

ao emissor, assim 

como contratos, 

decisões judiciais, 

administrativas ou 

arbitrais 

Não há restrições à distribuição de dividendos pela 

Companhia. 

Não há restrições à distribuição de dividendos pela 

Companhia. 

Não há restrições à distribuição de dividendos pela 

Companhia. 
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 2018 2017 2016 

e. política de 

destinação de 

resultados 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não 

possuía política de destinação de resultados. 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não 

possuía política de destinação de resultados. 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia não 

possuía política de destinação de resultados. 
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Ordinária 175.000.000,00 28/02/2019 42.198.302,19 29/01/2018 25.000.000,00 31/01/2017

Juros Sobre Capital Próprio

Ordinária 0,00 1.444.225,21 12/06/2017

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

Data da aprovação da retenção 24/04/2019 23/04/2018 20/04/2017

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

99,910000 33,793455 25,216160

Lucro líquido ajustado 175.159.405,14 124.871.228,73 90.001.480,53

(Reais) Exercício social 31/12/2018 Exercício social 31/12/2017 Exercício social 31/12/2016

Lucro líquido retido 9.378.321,20 89.245.096,47 68.294.175,35

Dividendo distribuído total 175.000.000,00 42.198.302,19 26.444.225,21

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

5,270000 3,940783 0,793519
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas 

 

Não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos últimos 

três exercícios sociais. 
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31/12/2018 3.902.176.861,70 Índice de Endividamento 1,74853040

3.7 - Nível de Endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Financiamento Garantia Real 2.754.039,57 6.604.549,20 2.590.205,44 0,00 11.948.794,21

Títulos de dívida Quirografárias 442.644.715,26 1.010.152.103,77 649.960.513,77 400.000.000,00 2.502.757.332,80

Financiamento Quirografárias 1.303.778,14 11.320.778,69 7.547.185,79 6.603.757,57 26.775.500,19

Empréstimo Quirografárias 797.559,41 997.159,76 0,00 0,00 1.794.719,17

Total 447.500.092,38 1.029.074.591,42 660.097.905,00 406.603.757,57 2.543.276.346,37

Observação

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras Informações Relevantes 

 

3.9 - Outras informações relevantes 

As Debêntures e Notas Promissórias emitidas pela Companhia possuem cláusulas de cross-default, 

que dispõem que em caso de inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer controlada, de 

qualquer obrigação financeira em valor, individual ou agregado, igual ou superior ao limite previsto 

nas respectivas escrituras de emissão ou cártulas de notas, conforme o caso, ou seu equivalente 

em outras moedas, não sanado no prazo de cura previsto nos respectivos instrumentos ou, se não 

houver tal prazo, no prazo de cinco dias úteis contados da respectiva data de inadimplemento; ou 

em caso de vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira da Companhia e/ou de 

qualquer controlada em valor, individual ou agregado, igual ou superior ao limite previsto nas 

respectivas escrituras de emissão ou cártulas de notas, ou seu equivalente em outras moedas, 

ocorre vencimento automático das obrigações decorrentes dos demais valores mobiliários emitidos 

pela Companhia, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial.  

Para mais informações sobre os valores mobiliários emitidos pela Companhia que não sejam ações 

vide item 18.5 deste Formulário de Referência. 
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 (a) à Companhia 

A Companhia pode não ser capaz de manter ou aumentar o seu histórico de crescimento, 

inclusive com relação ao volume de venda de suas operações.  

A Companhia obteve um rápido crescimento desde 1999, com a expansão geográfica de suas 

operações. O crescimento interno da Companhia exigiu uma considerável adaptação em seus 

negócios, especialmente no que se refere aos seus controles internos e recursos administrativos, 

técnicos, operacionais e financeiros. A expansão dos negócios da Companhia em mercados atuais 

e em novos mercados poderá resultar na necessidade de novas adaptações de seus recursos e 

depender substancialmente da capacidade da Companhia de implementar e gerir a expansão de 

tais recursos.  

A Companhia pretende continuar a expandir suas atividades nos mercados em que atua, bem como 

em outras regiões ainda não exploradas, com o intuito de aproveitar oportunidades de crescimento 

em mercados existentes e potenciais.  

Entretanto, a Companhia poderá não ser capaz de aumentar ou manter, no futuro, níveis de 

crescimento similares àqueles apresentados nos últimos anos, inclusive com relação ao volume de 

venda de suas operações e, em razão disso, seus futuros resultados operacionais podem não ser 

condizentes com aqueles obtidos nos últimos exercícios sociais. Caso a Companhia não seja capaz 

de manter ou aumentar seu histórico de crescimento, inclusive com relação ao volume de venda de 

suas operações, seus resultados financeiros poderão ser adversamente afetados.  

A Companhia pode não ser capaz de realizar aquisições no momento e em condições, termos 

ou preços desejados. Adicionalmente, tais aquisições podem não trazer os resultados 

esperados pela Companhia e/ou a Companhia pode não ser capaz de integrá-las com 

sucesso aos seus negócios.  

Ao longo de sua história, a Companhia já realizou uma série de aquisições, e pretende continuar 

realizando novas aquisições no futuro. O sucesso das aquisições realizadas pela Companhia 

depende, principalmente, da sua capacidade de identificar oportunidades atraentes para aquisição 

de novos prestadores de Serviços Auxiliares de Apoio Diagnóstico (“SAD”), seja em novos 

mercados ou em mercados nos quais a Companhia já atua, e de integrá-los de forma satisfatória 

aos seus negócios. Entretanto, a Companhia pode não ser capaz de adquirir ou pode enfrentar 

dificuldades para adquirir sociedades que correspondam às suas expectativas, seja em razão de 

condições e preços não aceitáveis ou menos favoráveis para a Companhia, ou em virtude da 

ausência de oportunidades estratégicas para a Companhia em dado momento (inclusive em 

decorrência de consolidação no setor), por causa de restrições regulatórias, dentre outros fatores, 

os quais podem levar a Companhia a postergar ou a desistir de realizar algumas aquisições.  

Adicionalmente, a integração de aquisições aos negócios da Companhia apresenta uma série de 

riscos e desafios, incluindo: (i) a absorção de diversas operações, serviços, processos e tecnologias 

das sociedades adquiridas, com a exclusão de estruturas redundantes, (ii) a possibilidade de perda 

ou não absorção de importantes clientes, colaboradores, fontes pagadoras e distribuidores das 

sociedades adquiridas, (iii) a manutenção da excelência e eficiência das operações, serviços, 

processos e unidades de atendimento da Companhia, (iv) o comprometimento na gestão dos 

negócios da Companhia existentes, inclusive se determinada integração se apresentar mais 

complexa do que o esperado, consumindo mais recursos e demandando tempo e esforços 

adicionais da administração da Companhia, e (v) a possibilidade de surgimento de contingências 

relevantes não identificadas no processo de investigação legal e financeira ou de excessivos 

processos propostos por colaboradores dispensados no contexto da aquisição e outras obrigações 
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de indenização nos termos dos respectivos contratos, e (vi) a impossibilidade de a Companhia 

aproveitar o ágio gerado em tais aquisições para fins fiscais ou o eventual questionamento de tal 

aproveitamento por autoridades fiscais. 

Caso as aquisições realizadas pela Companhia não tragam os benefícios esperados e/ou a 

Companhia esteja sujeita a qualquer dos demais fatores descritos acima, os negócios e a qualidade 

dos seus serviços poderão ser prejudicados, com o consequente impacto negativo em seus 

resultados e no valor de mercado de suas ações.  

As aquisições da Companhia podem sofrer restrições ou podem não ser aprovadas pelo 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.  

Em 30 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei n.º 12.529 ("Lei de Defesa da Concorrência"), 

que estabeleceu novos critérios de notificação obrigatória aos órgãos de defesa da concorrência 

brasileiros, no caso da realização de operações societárias. De acordo com a Lei de Defesa de 

Concorrência, a Portaria Interministerial n.º 994, de 30 de maio de 2012, bem como com a 

regulamentação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), deverão ser 

submetidos ao CADE os atos de concentração econômica em que, cumulativamente: (i) pelo menos 

um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual 

ou volume de negócios no país, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$750 

milhões; e (ii) pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último 

balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios no país, no ano anterior à operação, 

equivalente ou superior a R$75 milhões. A Lei de Defesa da Concorrência também estabeleceu um 

regime prévio de análise de atos de concentração, de forma que a operação apenas poderá ser 

consumada após a aprovação pelo CADE, devendo ser preservadas as condições concorrenciais 

entre as empresas envolvidas até o julgamento final.  

O CADE pode determinar que uma transação afeta negativamente as condições de concorrência 

nos mercados em que a Companhia atua ou prejudica o bem-estar social e/ou os consumidores 

deste mercado. Nestes casos, o CADE pode rejeitar operações que a Companhia vier a realizar 

ou, ainda, aprová-las com restrições, as quais podem ser estruturais (como, por exemplo, a 

alienação de ativos de empresas ou a retirada de marcas do mercado) ou comportamentais (como 

cláusulas de compromisso e monitoramento do mercado). Qualquer dessas decisões pode afetar 

adversamente os resultados das operações da Companhia e sua condição financeira e, 

consequentemente, o valor de mercado de suas ações. 

Os negócios da Companhia dependem em larga escala da reputação de suas marcas junto 

a clientes, fontes pagadoras e à comunidade médica das áreas geográficas em que atua. 

Caso a Companhia não seja capaz de manter a reputação das marcas por ela utilizadas, os 

seus negócios poderão ser adversamente afetados.  

A reputação da Companhia, associada às suas marcas, é fundamental para a manutenção de sua 

posição de destaque no segmento de SAD e de sua capacidade de atrair e manter clientes e fontes 

pagadoras, bem como de estabelecer parcerias com empresas, instituições, universidades e 

centros de pesquisas. A preservação da imagem das marcas utilizadas pela Companhia depende 

diretamente da capacidade desta de manter a excelência e eficiência dos serviços prestados. Em 

razão disso, eventos que afetem negativamente as marcas da Companhia podem afetar seus 

negócios de maneira adversa e, consequentemente, o valor de mercado de suas ações.  

Falhas no funcionamento dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia podem 

comprometer as suas operações e afetá-la adversamente.  
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Os sistemas de tecnologia da informação da Companhia estão presentes na esfera administrativa 

de seus negócios e em cada etapa de suas operações, compreendendo não só o agendamento de 

exames e procedimentos, mas também o transporte de amostras, as análises técnicas dos 

resultados e a divulgação desses resultados, dentre outras etapas. O regular funcionamento dos 

sistemas de tecnologia da informação da Companhia pode ser comprometido em virtude de caso 

fortuito, falhas humanas e de programação, bem como em razão da infraestrutura da Companhia 

e/ou dos prestadores de serviços de datacenter, além de outros eventos de força maior, como 

incêndios, explosões, desastres, e quaisquer outros fatores ou incidentes alheios ao seu controle o 

que pode afetar negativamente o valor de mercado de suas ações.  

Adicionalmente, a segurança dos sistemas de tecnologia da informação da Companhia pode ser 

corrompida por programadores experientes ou hackers, que podem não só prejudicar o regular 

funcionamento de tais sistemas, mas também apropriar-se indevidamente das informações 

confidenciais da Companhia e/ou de seus clientes e fontes pagadoras. Qualquer dos fatores acima 

pode afetar a confiança dos clientes da Companhia e de suas fontes pagadoras, sujeitando a 

Companhia a eventuais processos judiciais. Todas as situações descritas acima podem provocar 

impactos adversos sobre os resultados, a situação financeira e o valor de mercado das ações da 

Companhia.  

O comprometimento das operações da principal central de processamento de amostras 

poderá afetar a capacidade de processamento de exames de análises clínicas, realizado na 

região da Grande São Paulo e de exames de alta complexidade, afetando adversamente a 

Companhia. 

A principal central de processamento de amostras está localizada na cidade de Barueri, Estado de 

São Paulo. Essa central de processamento de amostras é destinada ao processamento dos 

exames de análises clínicas realizados nas Unidades de Atendimento da região da Grande São 

Paulo. Ainda atende exames de alta complexidade de todo o Brasil. 

Caso essa central de processamento de amostras deixe de funcionar total ou parcialmente, a sua 

capacidade de processamento dos exames de análises clínicas e de exames de alta complexidade 

poderá ser afetada ou suspensa, por tempo indeterminado, inclusive, o que poderá ter um efeito 

adverso nos resultados operacionais da Companhia. 

O crescimento da Companhia depende em certo grau da expansão da oferta de serviços, 

incluindo a contratação de profissionais qualificados para a realização dos serviços de 

medicina diagnóstica e preventiva, e a Companhia pode não executar expansões e 

contratações na velocidade adequada. 

Os serviços prestados pela Companhia ocorrem através de uma base qualificada e treinada de 

colaboradores e prestadores de serviços médicos, que utilizam principalmente os locais e 

equipamentos da Companhia para o atendimento e relacionamento com pacientes e médicos, além 

do processamento, análise e devolução das soluções preventivas e diagnósticas que são prestadas 

pela Companhia. O crescimento do volume de serviços prestados pela Companhia traz a 

necessidade de expansão da área de atendimento, de mais salas e máquinas para a realização de 

exames, e da contratação de colaboradores e serviços médicos acompanhando o crescimento do 

volume. Dada a crescente concorrência por mão de obra qualificada no Brasil, e a necessidade de 

execução de projetos para ampliação da área existente e a necessidade de treinamento, a 

Companhia pode não conseguir realizar a expansão da oferta na velocidade adequada para atender 

a demanda por estes serviços e seus resultados financeiros poderão ser adversamente afetados. 
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Os resultados da Companhia poderão ser afetados pela não obtenção ou não renovação, em 

prazo adequado, das licenças municipais e do corpo de bombeiros, necessárias para o 

desenvolvimento das atividades em seus estabelecimentos.  

Os imóveis que a Companhia ocupa ou pode vir a ocupar estão sujeitos a licenciamentos municipais 

e do corpo de bombeiros. A Companhia não pode assegurar que obterá todas as licenças, ou, a 

renovação destas licenças em prazos adequados. 

A Companhia também não pode assegurar que a obtenção destas licenças ocorrerá dentro do 

cronograma previsto de abertura de novos estabelecimentos ou que terá todas as licenças exigidas. 

A falta de uma destas licenças ou o indeferimento da sua obtenção ou renovação pode implicar 

penalidades que variam desde a aplicação de multas até o encerramento das atividades 

desenvolvidas no respectivo imóvel ou, no caso de novos estabelecimentos, a Companhia pode 

ser impedida de iniciar suas atividades. A imposição dessas penalidades, em especial o fechamento 

de determinadas unidades consideradas relevantes, poderá ter um efeito adverso nos resultados 

operacionais da Companhia e, consequentemente, o valor de mercado de suas ações.  

Os resultados da Companhia poderão ser afetados pela não continuidade do seu 

relacionamento com os franqueados.  

Uma parcela de serviços da Companhia é prestada por meio de uma rede de franqueados. A 

Companhia não pode garantir que conseguirá manter um bom relacionamento com os seus 

franqueados e que a prestação de serviços pelos mesmos obedecerá os termos contratados e 

seguirá os mesmos padrões de qualidade da Companhia, o que pode prejudicar a imagem da 

Companhia e, consequentemente, seus resultados e o valor de mercado de suas ações.  

Litígios relacionados à responsabilidade civil em razão dos resultados de exames auxiliares 

de diagnóstico realizados pela Companhia.  

De um modo geral, prestadores de serviços envolvidos na execução de exames diagnósticos 

figuram em processos judiciais nos quais se alega negligência, imprudência, imperícia, dentre 

outros casos de imputação de responsabilidade civil profissional. Nessas situações, caso não seja 

obtido êxito, a Companhia será obrigada ao pagamento de quantias, determináveis conforme o 

caso, a título de indenização e perdas e danos. Eventual litígio em que a responsabilidade civil seja 

invocada também pode afetar adversamente a reputação da Companhia e, consequentemente, sua 

base de clientes e fontes pagadoras. A propositura de ações judiciais relacionadas a questões de 

responsabilidade civil profissional poderá afetar financeiramente, de modo adverso, a Companhia, 

além de afetar significativamente sua reputação e, potencialmente, levar a uma diminuição do seu 

volume de clientes e fontes pagadoras e, consequentemente, à redução da receita operacional 

bruta da Companhia, afetando adversamente seus negócios e resultados e, consequentemente, o 

valor de mercado de suas ações. 

Decisões judiciais e administrativas desfavoráveis podem afetar adversamente os nossos 

resultados operacionais. 

A Companhia é ré em diversas ações judiciais e administrativas, nas esferas fiscais, cíveis e 

trabalhistas, cujo valor total estimado pelos advogados da Companhia, em 

31 de dezembro de 2018, era de R$ 822,2 milhões.  

No caso de decisões judiciais desfavoráveis à Companhia, especialmente em processos 

envolvendo valores relevantes, causas conexas e ações coletivas (incluindo as descritas no item 

4.3 deste Formulário de Referência) os resultados da Companhia, bem como seus negócios, a 

situação financeira e o valor de mercado das ações podem ser adversamente afetados.  
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(b) aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia 

Os interesses dos acionistas controladores, diretos e indiretos, podem ter interesses 

divergentes aos interesses de outros detentores de ações ordinárias da Companhia. 

Os acionistas controladores da Companhia têm uma influência significativa sobre a Companhia e 

seus interesses podem não coincidir com os interesses dos acionistas minoritários da Companhia.  

A gestão da Companhia é consideravelmente influenciada por nossos acionistas controladores, que 

orientam vários aspectos da condução dos negócios. Assim, o falecimento ou afastamento de 

membros que compõem o bloco de acionistas controladores poderá afetar adversamente nossos 

resultados operacionais e situação financeira. 

Os acionistas controladores da Companhia possuem a capacidade de determinar o resultado de 

praticamente todas as matérias submetidas à aprovação da assembleia geral de acionistas e, 

portanto, de controlar as políticas de negócios da Companhia, incluindo, dentre outras, as 

seguintes:  

 a eleição da maioria dos membros do Conselho de Administração e, consequentemente, 

quaisquer decisões do Conselho de Administração relacionadas à condução dos negócios 

e políticas, incluindo a eleição e destituição dos diretores estatutários;  

 decisões relacionadas a cisões, fusões, incorporações, incorporações de ações e outras 

operações de reorganização societária, incluindo aquelas que possam resultar na mudança 

de controle;  

 a aprovação de demonstrações financeiras e da destinação dos resultados da Companhia, 

bem como o pagamento de dividendos acima do montante do dividendo obrigatório ou a 

realização de outras distribuições; 

 a aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores 

e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que 

sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia; e 

 alterações do estatuto social da Companhia. 

Os acionistas controladores da Companhia podem aprovar operações que conflitem com os 

interesses dos acionistas minoritários, e podem impedir ou fazer com que sejam tomadas ações 

nesse sentido. Além disso, os acionistas controladores podem evitar operações de mudança de 

controle que poderiam ser uma oportunidade para que os acionistas minoritários vendessem suas 

ações e/ou auferissem um prêmio no seu investimento nas ações da Companhia.  

A Companhia não pode assegurar que seus acionistas controladores irão agir de uma forma 

consistente com os melhores interesses dos acionistas minoritários. 

(c) aos acionistas da Companhia 

A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar 

substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de emissão da 

Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem. 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, 

envolve, com frequência, maior risco em comparação com outros mercados. O mercado de valores 

mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais concentrado 

que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. Em 31 de dezembro de 2018, o 

valor total de capitalização das companhias listadas na B3 – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) 
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correspondia a aproximadamente R$ 3,6 trilhões, segundo informações da própria B3, com um 

volume médio diário de R$ 11,9 bilhões no ano encerrado em 31 de dezembro de 2018. Ainda 

segundo a B3, foram realizados em seu pregão, durante o ano de 2018, 285,5 milhões de negócios, 

frente aos 247,7 milhões registrados no ano anterior. Essas características de mercado podem 

limitar substancialmente a capacidade dos titulares de ações de emissão da Companhia de vendê-

las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e, consequentemente, poderão vir a afetar 

negativamente o preço de mercado das ações. 

Certos empregados da Companhia participam do plano de opção de compra de ações. Este 

plano pode fazer com que os empregados da Companhia almejem retornos no curto prazo, 

o que pode conflitar com os interesses dos acionistas que procuram retornos no longo prazo 

em seus investimentos em Ações da Companhia.  

A Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2018, 

o Plano de Remuneração/Pagamento Baseado em Ações Mediante a Outorga de Opções de 

Compra de Ações (“Plano 2018”), destinado a certos administradores e empregados ou de 

sociedades sob o seu controle.   

As condições específicas para a outorga e exercício dos direitos de compra pelos beneficiários são 

estabelecidas em contratos celebrados entre a Companhia e cada um dos beneficiários, a cada 

programa aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos e condições gerais 

estabelecidas no Plano 2018 e nos programas instituídos. Para maiores informações, vide o item 

13.4 deste Formulário de Referência.  

O Plano 2018 representa benefícios atrelados ao preço das ações da Companhia, motivo pelo qual 

os interesses dos beneficiários eleitos podem ficar excessivamente vinculados à cotação das ações 

de emissão da Companhia, visando à obtenção da valorização imediata, no curto prazo, o que pode 

conflitar com os interesses dos acionistas que procuram obter retornos a longo prazo de seu 

investimento em ações da Companhia e afetar seus resultados e o valor de mercado das suas 

ações.  

A Companhia pode precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores 

mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação de investidores em 

ações. 

A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e, em razão disso, poderá optar por 

obter tais recursos por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores 

mobiliários conversíveis em ações de sua emissão. Na hipótese de financiamentos públicos ou 

privados não estarem disponíveis, ou caso assim decidam seus acionistas, tais recursos adicionais 

poderão ser obtidos por meio de aumento do capital social da Companhia, o que poderá resultar 

na diluição da participação do investidor. 

(d) às controladas e coligadas da Companhia 

A Companhia participa diretamente no capital social de algumas sociedades, as quais estão sujeitas 

aos mesmos riscos descritos neste Formulário de Referência.  

(e) aos fornecedores da Companhia 

A Companhia está sujeita a eventuais atrasos motivados por greves, acidentes, incêndios, 

casos fortuitos e casos de força maior nas alfândegas, portos, aeroportos e na Receita 

Federal ou na Polícia Federal. 
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Uma parcela dos insumos que a Companhia utiliza em suas operações, tais como reagentes, filmes 

e outros materiais, é produzida ou fabricada no exterior e importada por seus fornecedores para 

revenda no mercado nacional. Desta forma, eventuais greves, acidentes, incêndios, casos fortuitos 

e casos de força maior nas alfândegas, portos, aeroportos, e na Receita Federal ou na Polícia 

Federal podem afetar a disponibilidade desses insumos, o que pode afetar adversamente a 

capacidade da Companhia de desenvolver seus negócios, e consequentemente, seus resultados, 

situação financeira e o valor de mercado de suas ações. 

O código de conduta da Companhia e os respectivos contratos celebrados com os 

fornecedores podem falhar em evitar multas regulatórias, indenizações trabalhistas, 

indenizações ambientais e danos à reputação da Companhia em decorrência de práticas 

irregulares dos fornecedores. 

A Companhia pode estar sujeita a violações de seu código de conduta, em decorrência de conduta 

nos negócios e ocorrências de comportamento fraudulento e desonesto por parte de seus 

fornecedores. O descumprimento das leis aplicáveis, dos contratos celebrados e de outras normas 

por parte dos fornecedores pode resultar em multas, indenizações trabalhistas, indenizações 

ambientais e/ou relacionadas à sustentabilidade, quarteirização da cadeia produtiva e condições 

de segurança impróprias, bem como a perda de licenças operacionais com a consequente 

responsabilidade subsidiária, e prejuízos à reputação da Companhia. Todas as circunstâncias 

descritas acima podem impactar negativamente os negócios, resultados e situação financeira da 

Companhia, bem como o valor de mercado de suas ações. 

Os riscos relacionados aos prestadores de serviços terceirizados da Companhia foram abordados 

no item 4.1 "h", sob o título "A Companhia pode ser afetada pela imposição de leis e normas 

regulamentares proibindo ou restringindo as atividades de terceirização", abaixo dentre os riscos à 

regulação dos setores em que atuamos. 

(f) aos clientes da Companhia 

Parcela significativa da receita da Companhia decorre dos contratos celebrados com 

operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas.  

O resultado das operações da Companhia depende significativamente dos contratos que ela 

mantém com operadoras de planos de saúde, hospitais, empresas e governos.  

O setor privado de saúde adota amplamente contratos com prazo indeterminado de duração, que, 

por definição, são passíveis de ser encerrados a qualquer momento, por qualquer das partes, 

geralmente após encaminhamento de simples notificação prévia sem imposição de penalidade. 

Esse modelo de negócio confere considerável poder de negociação às operadoras de planos de 

saúde, hospitais e empresas, especialmente em relação aos preços dos serviços prestados pela 

Companhia quando das renegociações destes contratos, que geralmente ocorrem anualmente. 

Além disso, as operadoras de planos de saúde, hospitais e empresas têm concentrado esforços 

para reduzir os seus custos operacionais. A Companhia não pode garantir que será capaz de 

suportar as pressões que eventualmente sofrerá das operadoras de planos de saúde, hospitais e 

empresas para reduzir ou não reajustar os preços por ela praticados, ou reajustá-los de maneira 

que não seja compatível com seus custos. 

Adicionalmente, a Agência Nacional de Saúde (“ANS”) tem o poder de limitar o percentual máximo 

de reajuste dos seguros ou planos de saúde oferecidos pelas operadoras de planos de saúde. Caso 

a ANS imponha restrições adicionais a esses reajustes, as operadoras de planos de saúde poderão 

criar pressões sobre os preços praticados pela Companhia para proteger as suas margens de lucro.  
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Por fim, as operadoras de planos de saúde e hospitais que hoje são clientes da Companhia têm 

adotado como estratégia de crescimento o fortalecimento de suas redes próprias de atendimento 

como forma de verticalização das suas operações. Em decorrência deste fato, esses clientes 

podem optar por gradualmente reduzir a utilização dos serviços prestados pela Companhia e até 

mesmo cancelar os contratos existentes, o que poderá impactar diretamente o volume de vendas 

da Companhia. 

Caso a Companhia, por qualquer razão, não seja capaz de manter os contratos com as operadoras 

de planos de saúde, hospitais ou empresas, ou até mesmo de substituí-los por contratos 

semelhantes, ou renegociá-los em condições favoráveis ou ao menos compatíveis com seus 

negócios, os seus resultados podem ser adversamente afetados e, consequentemente, o mesmo 

pode ocorrer em relação ao valor de mercado de suas ações. 

Atrasos ou recusas generalizadas de fontes pagadoras para realizar os pagamentos que são 

devidos à Companhia podem afetá-la adversamente.  

A cobrança pelos SAD no Brasil é operacionalmente complexa. Na maioria dos casos, as fontes 

pagadoras do setor no qual a Companhia atua exigem a apresentação, juntamente com os 

instrumentos de cobrança, de relatórios e documentos sobre os serviços prestados, cujo conteúdo, 

muitas vezes, varia de forma significativa.  

No caso da Companhia, essa cobrança torna-se ainda mais complexa pelo número expressivo de 

fontes pagadoras que atualmente a Companhia atende. Além disso, a correção de certas 

informações depende de outras informações que não estão sob o controle da Companhia, como, 

por exemplo, o tipo de plano de saúde adquirido pelos beneficiários, clientes de operadoras de 

planos de saúde. Em razão disso, a Companhia não pode garantir que será capaz de processar e 

encaminhar às suas fontes pagadoras, em tempo hábil, os instrumentos de cobrança e os relatórios 

que os acompanham, ou, ainda, que as fontes pagadoras da Companhia não questionarão os 

valores cobrados e/ou os serviços prestados. Tais dificuldades poderão ocasionar atrasos ou 

recusas para realização de pagamentos, total ou parcialmente. Adicionalmente, a Companhia não 

pode garantir que esses atrasos ou recusas não decorrerão de anomalias relevantes nos negócios 

de operadoras de planos de saúde que motivem a ANS a determinar a alienação das respectivas 

carteiras de beneficiários, os seus regimes de direção fiscal ou técnica, a sua liquidação 

extrajudicial ou, em casos mais graves, a sua falência ou liquidação judicial.  

Atrasos ou recusas generalizadas por parte das fontes pagadoras da Companhia quanto ao 

pagamento dos valores que lhe são devidos podem afetar adversamente os negócios da 

Companhia, seus resultados e, consequentemente, o valor de mercado de suas ações. 

(g) ao setor de atuação da Companhia 

Eventual consolidação em âmbito nacional e internacional do setor poderá afetar futuras 

aquisições a serem realizadas pela Companhia.  

Operações visando à consolidação, por terceiros, nos setores em que a Companhia atua podem 

trazer como consequência uma série de riscos e dificuldades adicionais para os negócios da 

Companhia, incluindo, mas não se limitando a: (i) dificuldade em integrar operações, sistemas de 

gerenciamento de informações, pessoal, pesquisa e desenvolvimento, marketing, operações, 

logística, vendas e suporte; (ii) eventual alteração da estratégia da Companhia; (iii) possível perda 

de funcionários-chave da Companhia ou de qualquer empresa adquirida; (iv) possível perda de 

clientes; (v) a existência de custos e contingências não previstos inicialmente; e (vi) questões 

adversas de caráter contábil.  
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Caso a Companhia não consiga se integrar satisfatoriamente aos novos negócios ou operações 

adquiridas, as receitas e os resultados envolvendo tais operações podem ser afetados de maneira 

adversa. Qualquer processo de integração pode demandar tempo e recursos relevantes, e a 

Companhia (ou qualquer adquirente do controle de nossa Companhia) pode não conseguir conduzir 

este processo com êxito. Ademais, se os clientes e demais pacientes que a Companhia atende 

tiverem incerteza quanto à sua capacidade de operar de forma integrada, eles podem deixar de 

utilizar esses serviços e os negócios e o resultado das operações da Companhia podem ser 

adversamente afetados.  

A Companhia enfrenta concorrência significativa, incluindo a concorrência por preços, o que 

poderá vir a afetar adversamente a participação da Companhia no mercado e o resultado de 

operações.  

A Companhia enfrenta grande concorrência na captação de clientes, bem como na contratação 

com planos privados de saúde e com hospitais, em concorrências públicas, na manutenção do 

reconhecimento de suas marcas entre a classe médica e na prestação de serviços de atendimento 

a laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte.  

O mercado de análises clínicas e de diagnósticos por imagem apresenta intensa concorrência, tanto 

em termos de preço, como em termos de serviço. De acordo com a ANS, em março de 2017, havia 

aproximadamente 19.472 prestadores atuantes no mesmo segmento da Companhia, vários dos 

quais estão estabelecidos em regiões metropolitanas nas quais a Companhia opera. No mercado 

brasileiro de serviços de apoio médico, clientes que possuem cobertura de planos privados de 

saúde geralmente podem escolher livremente qualquer empresa prestadora de SAD com a qual o 

seu plano de saúde tenha contrato para a realização de exames. Se a Companhia não for capaz 

de manter a fidelidade de seus clientes às suas marcas (observados os segmentos de mercado 

que foram atribuídos a cada uma delas), ou se a Companhia não conseguir manter o alto padrão 

de qualidade nos serviços prestados, a preços competitivos de mercado, ela pode vir a perder 

participação de mercado e o resultado de suas operações poderá ser adversamente afetado, com 

consequente impacto no valor de mercado de suas ações. 

Manter a reputação da Companhia entre a classe médica, como um prestador de serviços eficiente 

e de qualidade, e conseguir prestar serviços diferenciados daqueles prestados por concorrentes, é 

crucial para o sucesso da Companhia. O mesmo ocorre com os serviços de atendimento a 

laboratórios, tendo em vista que caso a Companhia não consiga manter os preços praticados em 

patamares competitivos, ela poderá vir a perder participação de mercado e o resultado de suas 

operações poderá ser adversamente afetado.  

Adicionalmente, no que se refere aos contratos com planos de saúde celebrados pela Companhia, 

além da qualidade do serviço que a Companhia presta, o preço é um fator extremamente importante 

na escolha das empresas prestadoras de serviços auxiliares de diagnóstico pelos planos de saúde. 

Grandes empresas prestadoras de serviços auxiliares de diagnóstico, como as que competem com 

a Companhia em seus mercados, são capazes de aumentar a eficiência econômica por meio da 

realização de exames automatizados realizados em grande escala, aumentando o seu potencial 

competitivo na concorrência por preços.  

Conforme a competição aumenta no segmento de atuação da Companhia, outras empresas 

poderão procurar expandir seus negócios, criando uma maior pressão para a elevação dos preços 

de aquisições de sociedades e uma maior pressão para a diminuição no preço dos serviços. Em 

razão disso, caso a Companhia não seja capaz de aumentar sua eficiência econômica de maneira 

proporcional ao crescimento do mercado, o resultado de suas operações poderá ser adversamente 

afetado em decorrência da concorrência de preços, com consequente impacto no valor de mercado 
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de suas ações. Além disso, se um ou mais planos de saúde rescindirem os contratos que a 

Companhia mantém, por entenderem que a política de preços da Companhia não seja competitiva, 

o resultado das operações da Companhia também poderá ser adversamente afetado, com 

consequente impacto no valor de mercado de suas ações.  

Os negócios da Companhia poderão ser afetados negativamente se entidades 

governamentais para as quais a Companhia presta serviços alterarem ou terminarem 

antecipadamente os contratos que mantêm com a Companhia.  

Os negócios da Companhia poderão ser afetados negativamente se entidades governamentais 

para a qual a Companhia presta serviço alterarem ou terminarem antecipadamente os contratos 

que mantém com a Companhia. A Companhia não pode assegurar que os contratos atuais serão 

renovados e em quais termos serão renovados. Além disso, a Companhia está suscetível a 

mudanças na administração pública dos Estados e Municípios com os quais mantém contratos.  

A Companhia tem participado e pretende continuar a participar de concorrências e processos para 

contratação com entes da Administração Pública, para prestação de serviços a Municípios e 

governos do Estado e, por isso, está suscetível aos riscos inerentes aos contratos firmados. As leis 

administrativas brasileiras determinam alguns procedimentos e formalidades para a contratação de 

prestadores de serviços privados por entes públicos. Ademais, a legislação brasileira permite que 

uma entidade governamental rescinda ou altere contratos unilateralmente com os prestadores de 

serviços privados em certas circunstâncias. A título exemplificativo, em caso de mudança de 

controle do prestador de serviço privado, o contrato poderá ser rescindido antecipadamente se a 

mudança prejudicar a sua execução.  

Usualmente, os contratos da Companhia com entidades governamentais têm um período de 

vigência de até cinco anos, de acordo com a norma aplicável. Por conta disso, a Companhia não 

pode assegurar que os objetos dos contratos vigentes serão novamente contratados por meio de 

nova concorrência pública e, se sim, que os termos e condições do novo contrato serão favoráveis. 

(h) à regulamentação dos setores em que a Companhia atua 

Mudanças ou alteração na interpretação na legislação e regulamentação aplicável à 

Companhia e a determinados aspectos de suas operações pode causar um efeito adverso 

para a Companhia.  

O setor brasileiro de SAD está sujeito à aplicação de legislação e regulamentação específica, bem 

como supervisão e envolvimento de autoridades ou agências reguladoras brasileiras, no que se 

refere, dentre outros, à regulamentações relacionadas a vigilância sanitária, meio ambiente, órgão 

de regulamentação profissional específicos e regulamentação de funcionamento das instalações 

da Companhia, conforme descrito no item 7.5 deste Formulário de Referência.  

Adicionalmente, as atividades da Companhia estão sujeitas ainda à abrangente legislação 

ambiental brasileira nas esferas federal, estadual e municipal. O cumprimento desta legislação é 

fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem impor à Companhia sanções 

administrativas por eventual inobservância da legislação.  

Com relação aos órgãos de regulamentação profissional, todas as unidades de laboratórios de 

análises clínicas e patologia clínica, postos de coleta descentralizados e centros de diagnósticos 

devem ser registrados junto ao conselho profissional que regula a atividade. 

A Companhia celebra contratos com empresas médicas, que prestam serviços nas áreas de 

diagnósticos por imagem. Essa prática já foi alvo de questionamentos, conforme descrito nos itens 
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4.3 e 4.6 deste Formulário de Referência, e eventuais decisões desfavoráveis ou alterações legais 

e/ou regulatórias, podem afetar negativamente a Companhia. Adicionalmente, a Companhia não 

pode garantir que empregados ou sócios de tais sociedades não tentarão reconhecer vínculo 

empregatício por meio do ajuizamento de reclamações trabalhistas, como não pode garantir que o 

Ministério Público do Trabalho não promova ações coletivas para referido reconhecimento, o que 

pode afetar negativamente os resultados da Companhia. 

Adicionalmente, o regular funcionamento dos imóveis que a Companhia ocupa ou pode vir a ocupar 

está sujeito à obtenção e manutenção de licenças e alvarás de instalação e funcionamento, bem 

como para a coleta, depósito ou armazenamento, utilização de equipamentos, importação de 

mercadorias e materiais biológicos, manuseio, tratamento, transporte, descarte de resíduos 

contaminantes, materiais radioativos e produtos químicos controlados, além dos sanitários das 

competentes autoridades brasileiras.  

Caso autoridades ou agências reguladoras brasileiras adotem interpretações mais restritivas ou 

mais rigorosas ou alterações sobre essas leis e regulamentos, tais interpretações mais restritivas 

ou alterações podem impactar de forma desfavorável o setor de atuação da Companhia.  

A imposição de normas e a eventual incapacidade da Companhia de cumprir integralmente as leis 

e regulamentos aplicáveis às suas atividades podem afetar negativamente seus negócios, 

resultados e situação financeira e, consequentemente, o valor de mercado de suas ações. 

(i) aos países estrangeiros em que a Companhia atua 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não atua em nenhum país estrangeiro. 

(j) questões socioambientais 

A Companhia pode ser afetada pela escassez de recursos naturais 

Os desafios na interface água e o desenvolvimento sustentável variam de uma região para outra. 

Aumentar a eficiência do uso de recursos, reduzir o desperdício, a poluição, influenciar os padrões 

de consumo e escolher as tecnologias apropriadas são os principais desafios enfrentados pela 

Companhia. 

Ao longo de sua cadeia produtiva, a Companhia utiliza recursos naturais, com destaque para o uso 

de água para análise das amostras nos laboratórios centrais. Caso haja esgotamento deste recurso, 

ocasionado pelo uso intensivo ou por mudanças climáticas, as operações das Companhia poderão 

ser prejudicadas, afetando os resultados da Companhia ou até mesmo inviabilizando suas 

atividades. 

Eventuais acidentes relacionados a descarte de resíduos podem resultar em multas 

significativas à Companhia e afetar sua reputação  

Fatores como crescimento da população, aumento da taxa de urbanização das cidades e dos níveis 

de consumo, são aceleradores críticos da produção de resíduo e demandam iniciativas que 

promovam o controle do problema. 

As atividades da Companhia geram resíduos perigosos (infectantes e químicos) que necessitam de 

descarte específico e tratamento diferenciado. A Companhia pode sofrer multas e sanções em um 

eventual acidente que contamine o entorno ou polua o meio ambiente, além do comprometimento 

à sua reputação. 
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Ainda que o acidente seja causado por alguma empresa especializada em transporte, tratamento 

e descarte de resíduos contratada pela Companhia, a Companhia poderá ser objetiva e 

subsidiariamente responsável pelos atos ilícitos praticados pela contratada. 

Em qualquer cenário, a gestão dos resíduos não é apenas responsabilidade, é também 

oportunidade de melhoria, desta forma a Companhia através de suas políticas de gestão ambiental, 

promove: 

 Ganho de rendimento dos processos produtivos através da melhor compreensão do 

funcionamento das atividades; 

 Diminuição do consumo de materiais nas atividades; 

 Redução do volume de resíduos gerados; 

 Melhora da imagem da instituição e da consciência ambiental das pessoas envolvidas; 

 Tranquilidade legal na condução dos negócios através de documentação regular. 
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O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia 

brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, 

podem afetar adversamente as nossas atividades e o preço de mercado de nossas ações. 

O Governo Federal pode intervir na economia nacional por meio de mudanças nas políticas e 

normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias, além da própria regulamentação setorial. As 

medidas tomadas no passado pelo governo para controlar a inflação, além de outras políticas e 

normas, envolvem o aumento nas taxas de juros, controle de preços, controles de capital, 

desvalorizações de moeda, limites sobre importações, aumento das taxas de importação e bloqueio 

ao acesso de contas correntes, entre outras medidas. Ante a impossibilidade de controlar e/ou 

prever quais medidas ou políticas o Governo Federal irá adotar no futuro, não é possível 

dimensionar o impacto nos negócios da Companhia. Os negócios da Companhia, a posição 

financeira, o resultado das operações, as perspectivas de negócios, bem como os preços das ações 

de emissão da Companhia, poderão ser impactados de maneira significativa por modificações nas 

políticas ou normas que envolvam e/ou afetem fatores como: 

• instabilidade social, econômica e política; 

• expansão ou contração da economia brasileira; 

• controles cambiais e restrições de remessas ao exterior; 

• inflação; 

• taxas de juros; 

• flutuação cambial; 

• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; 

• política fiscal, política monetária e alterações na legislação tributária; 

• alteração na política de importação; 

• racionamento de água e energia; 

• risco de variações de preço de insumos; 

• desapropriação de propriedades; 

• leis e regulamentos aplicáveis ao setor no qual a Companhia atua; 

• interpretação de leis trabalhistas e previdenciárias; e 

• outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham ocorrer 

no Brasil ou que o afetem. 

A título ilustrativo, a greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018, quando os caminhoneiros 

brasileiros iniciaram uma greve nacional para reivindicação de redução de tributos incidentes sobre 

o diesel e alteração da política de preços de combustíveis no Brasil, impactou diretamente e de 

forma relevante o volume de vendas da Companhia no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2018. A falta de abastecimento a veículos ocasionada pela referida greve resultou no 

crescimento no número de cancelamentos ou remarcações de exames laboratoriais e de análises 

clínicas no período. Desta forma, paralisações e bloqueios de rodovias e outras vias públicas 

podem afetar negativamente os negócios e resultados da Companhia. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal, dos Estados e 

dos Municípios, conforme o caso nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros 

fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para o aumento da 

volatilidade no mercado brasileiro de capitais. Sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos 

futuros na economia brasileira poderão eventualmente prejudicar as atividades da Companhia e 

consequentemente seus resultados operacionais, podendo inclusive afetar adversamente a 

negociação das ações de emissão da Companhia. 
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As atividades da Companhia e a negociação das ações de sua emissão podem ser 

adversamente afetadas em razão da volatilidade do mercado de valores mobiliários 

brasileiro. 

O investimento em títulos de mercados emergentes, entre os quais se inclui o Brasil, envolve um 

risco maior do que os investimentos em títulos de emissores de países economicamente mais 

desenvolvidos, podendo tais investimentos serem tidos como sendo de natureza especulativa, de 

acordo com o rating das principais agências de classificação de risco financeiro. Os investimentos 

em valores mobiliários brasileiros estão sujeitos a riscos econômicos e políticos do Brasil que 

podem afetar a capacidade dos emissores brasileiros de valores mobiliários de cumprir com suas 

obrigações. Eventos econômicos e políticos nos países emergentes, como o Brasil, podem, ainda, 

ter como consequência mudanças nos ambientes regulatório, fiscal, econômico e político que 

podem afetar a capacidade dos investidores de receber pagamentos, no todo ou em parte, com 

relação a seus investimentos, restrições a investimentos estrangeiros e/ou à repatriação de capital 

investido, além de poderem afetar as atividades da Companhia. Não há certeza de que não 

ocorrerão no Brasil eventos políticos ou econômicos que poderão interferir nos mercados de 

negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou nas atividades da Companhia, 

conforme descrito acima. 

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como a negociação das 

ações de emissão da Companhia e seus resultados. 

Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido desvalorizações recorrentes 

em relação ao dólar norte-americano e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. 

Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou 

diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, mini desvalorizações periódicas 

(nas quais a frequência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio 

flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações 

significativas da taxa de câmbio entre o real e o dólar norte-americano, assim como entre o real e 

outras moedas fortes. O real vêm sofrendo recorrentes desvalorizações frente ao dólar. Ao final de 

2016, a cotação do real em relação ao dólar foi de R$ 3,249, o que representou uma valorização 

de 17,7% em relação ao ano anterior. Ao final de 2017, a cotação do real em relação ao dólar foi 

de R$ 3,313, o que representou uma desvalorização de 1,97% em relação ao ano anterior. Ao final 

de 2018, a cotação do real em relação ao dólar foi de R$ 3,875, o que representou uma 

desvalorização de 16,96% em relação ao ano anterior. Em razão disso, não se pode garantir que o 

real não será desvalorizado ou apreciado em relação ao dólar novamente.  

As desvalorizações do real com relação ao dólar podem criar pressões inflacionárias no Brasil e 

acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira 

como um todo, bem como o valor de mercado das ações de emissão da Companhia.  

A Companhia e suas subsidiárias não possuíam dívidas em dólares em 31 de dezembro de 2018. 

A Companhia efetua mensalmente a compra de insumos que direta ou indiretamente estão 

expostos à variação cambial, além de fazer investimentos frequentes em equipamentos de origem 

estrangeira.  Caso a Companhia não seja capaz de contratar instrumentos de proteção (hedge), as 

desvalorizações do real frente ao dólar norte-americano e/ou a outras moedas expostas a variação 

cambial podem afetar de modo negativo os negócios e os resultados da Companhia. 

Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de 

economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos 

valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado dos valores mobiliários da 

Companhia. 
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O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 

em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países 

da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. Embora a conjuntura econômica desses 

países possa ser significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos 

investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor 

de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises nesses países podem reduzir 

o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras, inclusive 

com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia. No passado, o desenvolvimento 

de condições econômicas adversas em outros países considerados como mercados emergentes 

resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos 

externos investidos no Brasil.  

Qualquer dos acontecimentos acima mencionados poderá prejudicar o valor de mercado dos 

valores mobiliários de emissão da Companhia, além de dificultar seu acesso ao mercado de capitais 

e ao financiamento de suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos. 

A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem contribuir 

significativamente para redução da margem operacional líquida da Companhia. 

No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente elevados. Algumas medidas 

tomadas pelo Governo Federal no intuito de controlar a inflação, combinada com a especulação 

sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram efeito negativo significativo 

sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e para o 

aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. Mais recentemente, a taxa 

anual de inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas foi de 7,19% em 2016, -0,53% em 2017 e 7,55% em 2018. As medidas do governo federal 

para controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária restritiva, 

com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento 

econômico. 

Como consequência, as taxas de juros têm flutuado de maneira significativa. Por exemplo, as taxas 

de juros oficiais no Brasil variaram de 13,75% em 2016 para 7,00% em 2017 e 6,50% em 2018, 

conforme estabelecido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil – COPOM.  

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive a redução ou aumento das taxas de juros, 

intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real poderão 

desencadear o aumento de inflação. Se o Brasil experimentar inflação elevada no futuro, talvez a 

Companhia não seja capaz de reajustar os preços que cobra de seus clientes e fontes pagadoras 

para compensar os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de custos, o que poderá resultar em 

aumento dos custos e redução da margem operacional líquida da Companhia. 

Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados 

operacionais da Companhia. 

Os Governos, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, regularmente implementam alterações no 

regime fiscal que afetam a Companhia. Essas alterações incluem a imposição de novos tributos, 

mudanças nas alíquotas, novas interpretações por parte das autoridades fiscais e, ocasionalmente, 

a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos 

governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga 

tributária, inclusive com relação ao imposto sobre serviços ao qual a Companhia está 

predominantemente sujeita na esfera Municipal em razão de seu setor de atuação, o que poderá, 

por sua vez, influenciar a lucratividade e afetar adversamente os preços dos itens ligados ao 

mercado de saúde, podendo impactar, consequentemente, no resultado financeiro da Companhia. 
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Dessa forma, não há garantias de que a Companhia será capaz de manter seus preços, seu fluxo 

de caixa projetado ou sua lucratividade, se ocorrerem aumentos significativos nos tributos 

aplicáveis às suas operações e atividades. 

Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil podem afetar adversamente os 

resultados da Companhia. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) possui e divulga uma agenda para aprovação de 

novos pronunciamentos contábeis, sobre a qual a Companhia não tem controle e que pode ser 

alterada. Dessa forma, a Companhia não pode prever quais serão os novos pronunciamentos 

contábeis a serem emitidos em 2019 e nos anos seguintes. Em razão disso, futuras demonstrações 

contábeis elaboradas pela Companhia poderão eventualmente vir a ser alteradas de maneira 

relevante em decorrência de diversos pronunciamentos contábeis previstos pelo CPC e 

normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

A Companhia está sujeita ao risco de flutuação de taxas de juros  

A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes, em especial às variações das taxas que 

remuneram suas aplicações financeiras, dívidas e demais ativos e passivos.  

Em 31 de dezembro de 2018, aproximadamente 98,4% do endividamento total da Companhia, ou 

R$ 2.543.276 mil estava indexado à variação das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 

Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, calculadas e 

divulgadas diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados ("Taxa DI"), enquanto apenas 

R$ 1.055.368 mil, referentes ao caixa e equivalentes de caixa da Companhia, bem como parte das 

aplicações financeiras da Companhia, estavam indexados à variação da Taxa DI.  

O risco de taxas de juros decorre da parcela da dívida, caixa e aplicações financeiras referenciadas 

à Taxa DI, as quais podem afetar negativamente as receitas ou despesas financeiras caso ocorra 

um movimento desfavorável nas taxas de juros. Qualquer aumento nas taxas de juros poderá elevar 

o custo dos empréstimos da Companhia, reduzir a demanda pelos serviços da Companhia ou ter 

impacto significativo sobre as despesas financeiras e resultados operacionais da Companhia. 

PÁGINA: 34 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes 

 

 

Aspectos gerais 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas, eram parte em 3.578 processos 

judiciais e administrativos, relativos a questões cíveis, tributárias e trabalhistas, os quais envolviam, 

em conjunto, uma contingência estimada pelos seus assessores jurídicos de aproximadamente R$ 

822,2 milhões (risco econômico estimado), não integralmente provisionado, tendo em vista os 

critérios utilizados pela Companhia.  

Foram considerados e incluídos no valor acima informado, os processos judiciais e administrativos 

de sociedades adquiridas pela Companhia, mesmo no caso em que a responsabilidade por tais 

contingências seja dos vendedores de tais sociedades, conforme obrigações contratuais 

estabelecidas entre as partes. Contudo, em virtude da existência de garantias e obrigações 

contratuais de ressarcimento, pelos vendedores, das contingências estabelecidas como de sua 

responsabilidade, a Companhia não constituiu provisão com relação a estes processos. 

O risco de perda em processos judiciais e administrativos é classificado como “remoto”, “possível” 

ou “provável”. Essa avaliação de risco é realizada pelos advogados externos que patrocinam os 

processos. Os valores relativos ao risco econômico estimado dos processos cíveis e trabalhistas 

classificados com risco de perda “provável”, “possível” e “remota” são provisionados em 

conformidade com os critérios estabelecidos pela Companhia em consonância com seu histórico 

de perdas. Em relação a processos relativos a questões tributárias, há provisão constituída para 

processos classificados pelos assessores legais da Companhia como de perda "provável", em linha 

com a regra contábil aplicável para essa circunstância. 

A Companhia apresenta a seguir uma breve descrição dos processos mais relevantes em que figura 

como parte, segregados por sua natureza. 

Questões Concorrenciais  

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e/ou suas controladas eram partes em um processo de 

natureza concorrencial, em curso perante órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência 

("SBDC"), e em um mandado de segurança, em curso na 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal relativos a atos de concentração apresentados pela Companhia em virtude de 

obrigações legais a serem cumpridas por tais sociedades em caso de aquisições, fusões, joint 

ventures e outras operações sujeitas à notificação e aprovação pelos referidos órgãos por força da 

Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 . 

No quadro abaixo, se encontram listados os processos de natureza concorrencial em que figuravam 

como partes a Companhia e/ou suas controladas em 31 de dezembro de 2018.  
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Processo nº 08700.002372/2014-07 

a. juízo CADE  

b. instância Tribunal Administrativo de Defesa Econômica 

c. data de instauração 19.3.2014 

d. partes no processo Companhia e Cromossomo Participações II S.A.("CPII")  

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 

Trata-se de processo em que se analisa a operação de oferta pública 

voluntária, por parte da CPII, para a aquisição de ações ordinárias da 

Companhia. A oferta visava à aquisição da totalidade das ações da 

Companhia. Como resultado da oferta, a CPII adquiriu ações 

representativas de 48,5% do capital social da Companhia. Considerando a 

participação acionária anteriormente detida, com a operação a CPII passou 

a controlar 71,95% das ações de emissão da Companhia. 

f. principais fatos Em 16.7.14, o CADE decidiu por aprovar a operação condicionada à 

celebração e ao cumprimento do Acordo em Controle de Concentração 

(“ACC”). O ACC determinou o cumprimento do TCD, celebrado no âmbito 

do Ato de Concentração n. º 08012.010038/2010-43 principalmente no que 

tange ao cumprimento de certas restrições comerciais.  

Em 26.02.2019 foi emitido pela Procuradoria Federal Especializada junto 

ao CADE o Parecer 19/2019/UCD/PFE-CADE-CADE/PGF/AGU que opinou 

pelo cumprimento da cláusula 2.1. 

g. chance de perda Não aplicável. 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Restrições Comerciais.  

 
Mandado de Segurança nº 0036951-56.2013.4.01.3400 

a. juízo Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal  

b. instância 10.7.2013 

c. data de instauração Laboratórios Médicos Dr. Sérgio Franco Ltda. ("LMSF") x CADE 

d. partes no processo Trata-se de mandado de segurança impetrado pela LMSF, contra decisão 

do CADE proferida por ocasião do julgamento do ato de concentração 

nº 08012.000322/2008-97, em que se analisou a aquisição, pelo LMSF, 

do controle de empresas de diagnósticos por imagem e por análise de 

métodos gráficos no Estado do Rio de Janeiro que atuavam sob a marca 

"Pro Echo", a saber, Proscan Diagnóstico por Imagem S.A. e ProEcho 

Cardiodata Serviços Médicos Ltda. Embora o CADE tenha aprovado a 

operação sem restrições, entendeu que os três contratos analisados 

demandariam cada um uma notificação distinta, razão pela qual 

determinou o recolhimento de duas taxas processuais adicionais, no valor 

somado atualizado de R$137.538,00. O CADE também aplicou duas 

multas por intempestividade, tendo em vista que somente o terceiro 

contrato havia sido apresentado no prazo legal de 15 dias úteis da sua 

celebração. O valor somado das duas multas é de R$282.639,20. 
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e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 

O mandado de segurança foi impetrado para anular tal decisão, e o valor 

integral das cominações impostas pelo CADE foi depositado pela LMSF 

em juízo, tendo o juiz da causa suspendido a exigibilidade dos créditos 

sem seguida. Houve prolação de sentença denegando a segurança, com 

a manutenção da condenação imposta na esfera administrativa. O 

recurso de apelação foi interposto em 05.03.15 e recebido no duplo efeito 

por decisão proferida em 13.05.15. O processo foi, então, recebido no 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 17.12.15. Em seguida, o 

CADE apresentou petição comprovando a juntada das contrarrazões à 

apelação. Em 29/01/2016 foi juntado parecer nº 54/2016 do MPF 

opinando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da 

sentença. Autos aguardam julgamento da apelação. 

Em 09.07.2018 a 6ª Turma, por maioria de votos, deu provimento a 

apelação para afastar a obrigação de recolhimentos das duas taxas 

processuais adicionais e, por votação unânime, para anular a aplicação 

da penalidade de multa. Como o julgamento se deu por maioria de votos, 

aguarda-se julgamento ampliado da apelação na parte em que houve 

divergência. 

f. principais fatos Possível.  

g. chance de perda Eventual decisão desfavorável com o trânsito em julgado do processo 

implicará a conversão dos R$420.177,20 depositados ao CADE e ao 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 

 
 
Questões Cíveis 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas eram parte em 1.484 processos 

judiciais e administrativos cíveis, envolvendo um risco econômico total estimado de 

aproximadamente R$ 70,1 milhões, não integralmente provisionado, tendo em vista os critérios 

utilizados pela Companhia. Baseada em seu histórico de perdas em processos judiciais e 

administrativos cíveis, a Companhia provisionou, em 31 de dezembro de 2018, R$ 30,0 milhões. A 

provisão é constituída conforme o percentual histórico de perdas nas avaliações de risco remoto, 

possível e provável. Foram considerados nos números acima (quantidade e risco econômico 

estimado), processos judiciais e administrativos de sociedades adquiridas pela Companhia, cuja 

responsabilidade por tal contingência é exclusiva dos vendedores de tais sociedades nos termos 

das obrigações contratuais estabelecidas entre as partes. Contudo, em virtude da existência de 

garantias e obrigações contratuais de ressarcimento, pelos vendedores, das contingências de 

responsabilidade dos mesmos, a Companhia não constituiu provisão especificamente com relação 

a estes processos. 

Encontram-se listados abaixo os processos mais relevantes de natureza cível em curso contra a 

Companhia e/ou suas controladas em 31 de dezembro de 2018. 

O critério de relevância adotado para o detalhamento individualizado de processos judiciais e 

administrativos cíveis neste Formulário de Referência foi a existência: (i) de processos judiciais e/ou 

administrativos cíveis com valor envolvido superior a R$5 milhões; (ii) de processos judiciais e/ou 

administrativos cíveis que têm potencial de atingir ou superar, no curto prazo, o valor de R$5 

milhões em discussão, em virtude de qualquer atualização; e/ou (iii) de processos judiciais e/ou 

administrativos cíveis que, mesmo sem valor da causa, poderiam causar impacto patrimonial 

negativo relevante para a Companhia. 

Processo nº 583.00.2007.259410-0 

a. juízo 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo 

b. instância 1ª Instância 
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c. data de instauração 07/12/2007 

d. partes no processo C.T.C. e S.O.A. (Autores) x D.A. e U. P. (Rés)  

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 

O valor atribuído à causa, pelo autor, foi de R$61.814.827,41, porém, o valor 

do risco envolvido é ilíquido em razão de se tratar de pedido de indenização 

por lucros cessantes, nos termos do quanto apurado em perícia contábil e de 

engenharia e a indenização por danos morais será estipulada a critério do 

juiz. 

f. principais fatos Ação de indenização em razão de supostos danos morais e lucros cessantes 

em decorrência de suposto conluio existente entre a Companhia e a U.P., o 

que teria ocasionado hipótese de inadimplemento, por parte da U.P., no 

âmbito do “Contrato de Prestação de Serviços, Fornecimento de 

Equipamento e Mão-de-Obra”, celebrado entre a CTC e U.P. Foi apresentada 

contestação pela Companhia, negando conluio alegado, inclusive, em razão 

da própria empresa já ser cliente da U.P. há bastante tempo, não havendo 

necessidade de utilizar de tal expediente para obtenção de informações. 

Apresentação de contestações e impugnação ao valor da causa pela U.P. 

Apresentadas réplicas pelos autores. Determinada a realização de perícia 

contábil a qual foi juntada aos autos em 09/11/2011. Concluída a fase pericial.  

Em 25.08.2015, foi proferida sentença que julgou improcedente a demanda. 

Foram interpostos recursos de apelação, os quais estão pendentes de 

julgamento. 

g. chance de perda Possível em relação à matéria discutida (em que pese tenha sido proferida 

sentença de improcedência).  

h. análise do impacto em caso de 

perda 

A condenação, caso ocorra, ensejará pagamento do valor a ser liquidado e 

fixado em decisão judicial transitada em julgado, conforme dano apurado (há 

no processo laudo pericial elaborado 09/11/2011 que arbitrou o valor de 

R$4.541.893,06, que atualizados até 29/03/2019 correspondem a, 

aproximadamente, R$ 13.135.301,45, além de indenização por danos morais.  

 
Processo nº 0119456-86.2010.8.26.0100 

a. juízo 31ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo 

b. instância 2ª Instância 

c. data de instauração 08/03/2010 

d. partes no processo M. P. SP (Autor) x D. A. (Ré)  

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 

Não há como mensurar nesse momento processual, considerando que já 
foram realizadas as obras indicadas, não existindo prova pericial pendente. 
Há, contudo, uma divergência acerca da certificação das Unidades. 
Entendemos que foi cumprida todo a obrigação imposta em sentença, 
regularizando e adaptando cada uma das Unidades, de acordo com o laudo 
do CAEX, órgão do próprio ministério público. Todavia, o Juiz solicita a 
certificação oficial, ou seja, a documentação de acessibilidade fornecida pela 
prefeitura. Por nossa vez, nos manifestamos requerendo que o próprio CAEX 
realizasse nova vistoria e garantisse as adaptações, já que o Ministério 
Publico estaria em dúvida quanto às adaptações. 
 
Em resposta, todavia, o magistrado insistiu que a responsabilidade pela 
obtenção das certificações na prefeitura era da Cia. Foi então que iniciamos 
os procedimentos administrativos junto à Municipalidade, para obtenção 
destes documentos junto à Prefeitura. 
 

f. principais fatos Ação Civil Pública cujo objeto consiste na adaptação das unidades da marca 

“Delboni Auriemo”, localizadas no município de São Paulo em relação a uma 

série de condições de acessibilidade para portadores de necessidades 

especiais, sendo que houve o deferimento de tutela antecipada determinando 

que a Companhia procedesse com as referidas adequações no prazo de 60 

dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$5.000,00. A Companhia 

interpôs agravo de instrumento em face da decisão liminar. Como resultado 

provisório do recurso apresentado em face da tutela antecipada, restou 

reduzida a adaptação para apenas alguns itens da NBR 9050 e em 50% das 
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unidades localizadas no município de São Paulo, bem como foi prorrogado o 

prazo para 120 dias, sendo certo que já houve informação da Companhia ao 

juízo de primeira instância do cumprimento do determinado na decisão 

prolatada pelo Tribunal de Justiça.  

Houve a apresentação de contestação, bem como o requerimento de 

produção de prova oral e realização de perícia técnica. Em 04.06.12, as 

partes foram intimadas da sentença que julgou procedente a ação para tornar 

definitiva a liminar concedida e determinar que a Companhia promova as 

necessárias adaptações, seguindo as normas da ABNT NBR 9050/2004, em 

todas as unidades que utiliza para a prestação de seus serviços, nos termos 

do laudo elaborado pelo CAEX - Centro de Apoio Operacional à Execução, 

sob o crivo do contraditório, bem como determinou o prazo de 60 dias para o 

cumprimento da sentença, sob pena de multa diária de R$10.000,00, por 

cada unidade que não atenda aos requisitos legais. A Companhia foi, ainda, 

condenada por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 17, II e 18 do 

Código de Processo Civil, ao pagamento de 1% do valor da causa e ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Em 11.06.2012, foram 

opostos embargos de declaração e em 02.08.12 o recurso de apelação 

interposto foi recebido com efeito devolutivo e suspensivo.  

Em 11.06.13, foi proferido acórdão em que, por decisão unânime dos 

desembargadores, foi outorgado à Companhia prazo adicional de seis meses 

para promover a adaptação integral de suas unidades. Em face do acórdão, 

foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, o que deu 

ensejo à interposição de recurso especial, que foi contra-arrazoado pela parte 

adversa e rejeitado pela Turma julgadora. Assim, interposto agravo contra 

despacho denegatório de recurso especial, o qual pende de julgamento pelo 

Tribunal Superior. 

O processo está em fase de cumprimento de sentença, tendo a Companhia 

juntado laudo comprovando as adequações realizadas nas unidades.  

O representante do MP solicitou a apresentação de certificação oficial da 

prefeitura, a fim de comprovar o cumprimento das adaptações pela 

Companhia. 

Travou-se no processo, então, longo debate sobre qual órgão deveria atestar 

as adaptações realizadas no imóvel para fins de acessibilidade, sendo que a 

Companhia informou que o referido Órgão deveria ser o mesmo que havia 

elaborado o laudo técnico que instruiu a pretensão inicial do Ministério 

Público, ou seja, o CAEX. Nestes termos, caberia ao CAEX confrontar o laudo 

apresentado pela DASA aos autos, isto em meados do ano de 2015 (laudo 

anexo), com aquele elaborado quando da distribuição da demanda judicial.   

Em Dezembro de 2018, em que pese o magistrado ter indeferido tal pleito, 

todavia, o Ministério Público acatou o pedido e passou a realizar as vistorias 

nos imóveis, confrontando as adaptações realizadas com o laudo técnico que 

instruiu a demanda judicial.  

g. chance de perda Provável. 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Tendo em vista que as unidades que operam sob a marca Delboni Auriemo 

já apresentam condições de acessibilidade, a Companhia estima que numa 

eventual decisão desfavorável não sejam despendidos investimentos/custos 

relevantes para fins de atendimento da NBR 9050. 

 

  
Processo nº 0325529-13.2018.8.19.0001 

a. juízo 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro 

b. instância  1ª 

c. data de instauração 27/12/2018 

d. partes no processo Autor: Ministério Púbico do Rio de Janeiro  

Réus: Sérgio Luis Côrtes da Silveira, Marcos Esner Musafir, Luis Antônio da 
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Silva Alves, Mauricio Passos, Estado do Rio de Janeiro e Diagnósticos da 

América S.A.  

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 

R$ 11.777.600,20 

f. principais fatos Em 27/12/18, a ação foi ajuizada pelo MPRJ.  

Trata-se de Ação Civil Pública em que o MP do Rio de Janeiro questiona 

contratos realizados com a Secretaria do Estado para prestação de serviços 

laboratoriais. 

Em 28/12/18, o setor de distribuição do TJ-RJ informou a existência do 

Processo nº 0277396-37.2018.8.19.0001 para o Juízo da 1ª Vara de Fazenda 

Pública analisar eventual prevenção/litispendência entre as ações. Isso não foi 

analisado expressamente até o momento, mas o processo tramita na 1ª VFP 

desde então. 

Em 31/01/19, a Dasa teve acesso à mídia digital acautelada pelo MPRJ. 

Em 19/02/19, a Dasa apresentou sua defesa prévia, informando que não há 

elementos que validem os fatos descritos na peça inicial, que o serviço foi 

regularmente prestado, que não há envolvimento da Dasa nas condutas 

narradas, que inexistem vícios nos contratos e do caráter genérico da 

imputações.  

Em 28/02/19, o Juízo retificou de ofício o valor da causa, reduzindo de R$ 

20.000.000,00 para R$ 15.370.053,70. No mesmo despacho, determinou que 

o MPRJ esclareça se já foi decretada indisponibilidade dos réus em relação 

aos mesmos fatos no Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, 

tendo em vista que todos os réus pessoas físicas também foram denunciados 

na Ação Penal nº 0503870-31.2017.4.02.5101. A 6ª Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva da Cidadania da Capital foi intimada a responder, mas 

nenhuma manifestação foi juntada até o momento. 

g. chance de perda  Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

 Prejuízo financeiro e reputacional.  

 

Questões Trabalhistas 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas eram partes em 1690 processos 

judiciais e administrativos trabalhistas em andamento, envolvendo um risco total estimado de 

aproximadamente R$ 185,4 milhões, não integralmente provisionados, tendo em vista os critérios 

utilizados pela Companhia. Baseada em seu histórico de perdas, a Companhia tem provisionado, 

em 31 de dezembro de 2018, R$ 13,2 milhões. A provisão é constituída conforme o percentual 

histórico de perdas. 

Foram contabilizados nos números acima (quantidade e risco econômico estimado), processos 

judiciais e administrativos de sociedades adquiridas pela Companhia, cuja responsabilidade por tal 

contingência é exclusiva dos vendedores de tais sociedades nos termos das obrigações contratuais 

estabelecidas entre as partes. Contudo, em virtude da existência de garantias e obrigações 

contratuais de ressarcimento, pelos vendedores, das contingências de responsabilidade dos 

mesmos, a Companhia não constituiu provisão para estes processos. A Companhia também não 

constitui provisão para processos de trabalhadores vinculados a empresas interpostas, tendo em 

vista ser sua responsabilidade subsidiária. 

Encontram-se listados abaixo os processos mais relevantes de natureza trabalhista em curso contra 

a Companhia e/ou suas controladas em 31 de dezembro de 2018, cujo detalhamento 

individualizado considerou a existência: (i) de processos judiciais e/ou administrativos trabalhistas 

com valor envolvido superior a R$5 milhões; (ii) de processos judiciais e/ou administrativos 

trabalhistas que têm potencial de atingir ou superar, no curto prazo, o valor de R$5 milhões em 

discussão, em virtude de qualquer atualização; e/ou (iii) de processos judiciais e/ou administrativos 
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trabalhistas que, mesmo sem valor da causa, poderiam causar impacto patrimonial negativo 

relevante para a Companhia. 

 Processo nº 0001190-37.2012.5.01.0062 

a. juízo 7ª Turma 

b. instância Tribunal Superior do Trabalho 

c. data de instauração 10/09/2012 

d. partes no processo Ministério Público da União (Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª 

Região) (Reclamante) x Dasa  

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 939.165,32 

f. principais fatos O MPT-1 requereu, em sede de tutela antecipada, a condenação das 

Empresas na obrigação de não fazer consistente em abster-se de efetuar 

novos contratos ou manter os contratos em vigor com médicos e quaisquer 

profissionais necessários à Empresa por meio de pessoas jurídicas 

constituídas por aqueles profissionais ou qualquer outra forma que vise 

mascarar a relação de emprego, sob pena de multa diária de R$ 10.0000,00 

por contrato irregular. A antecipação da tutela foi indeferida. As Empresas 

apresentaram sua contestação conjunta em 20.2.2013. Em 16.6.2014 foi 

realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas 3 testemunhas 

convidadas pelo MPT-1 e 2 testemunhas convidadas pelas empresas. Em 

24.6.2014 foi proferida sentença julgando improcedente a ACP. O Juiz de 

primeira instância entendeu que não havia nos autos provas de que existiria 

subordinação jurídica entre as Reclamadas e os médicos que lhes prestam 

serviços e asseverou que a relação mantida entre as partes se assemelharia 

a uma parceria comercial, na qual as Reclamadas cederiam o espaço e a 

infraestrutura para que os médicos atendessem os pacientes em suas 

especialidades. O MPT-1 apresentou, em 28.7.2014, Recurso Ordinário contra 

a sentença. Intimadas do recurso do MPT-1, as Empresas apresentaram 

contrarrazões, aduzindo, em síntese, os mesmos argumentos trazidos na 

contestação, complementados pelas considerações do juiz de primeira 

instância na sentença. Em 24.2.2015 ocorreu a Sessão de Julgamento na qual 

foi dado parcial provimento ao Recurso Ordinário do MPT-1 para julgar 

procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com as 

Reclamadas apenas em relação aos médicos intervenientes, determinando 

que as empresas se abstenham de contratá-los por pessoa jurídica, sem 

vínculo de emprego, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, contada a partir 

da intimação, pelo juízo de origem, após o trânsito em julgado da decisão. As 

Empresas também foram condenadas a realizar anotação nas CTPS dos 

médicos intervenientes e a pagar R$ 500.000,00 a título de indenização por 

danos morais coletivos. As Reclamadas e o MPT-1 apresentaram Embargos 

de Declaração contra essa decisão, com o intuito principal de prequestionar 

matérias que poderiam ensejar a apresentação de Recurso de Revista. Em 

29.6.2015 foi publicada decisão rejeitando os Embargos de Declaração do 

MPT-1 e acolhendo em parte os Embargos de Declaração das Reclamadas 

apenas para sanar vício de omissão sem, contudo, conferir efeito modificativo 

ao julgado. Seguindo a estratégia acordada com as Reclamadas, não foi 

apresentado Recurso de Revista contra o Acórdão e a decisão dos Embargos 

de Declaração que o complementou. Em 14.08.2015 foi protocolado Recurso 

de Revista pelo MPT, que teve seguimento denegado. Em 15.12.2015 os autos 

foram remetidos à PRT da 1ª Região. Em 27.01.16 foi protocolado Agravo de 

Instrumento pelo MPT, visando destrancar seu recurso de revista. Em 

25.04.2016 as Empresas foram intimadas para apresentarem contraminuta ao 

agravo de instrumento e contrarrazões ao recurso de revista. Protocolamos, 

em 03.05.2016, (i) petição juntando documentos societários; (ii) contraminuta 

de agravo de instrumento; (iii) contrarrazões de recurso de revista; e (iv) 

recurso de revista adesivo. Em 30.3.2017 o caso foi enviado ao Tribunal 

Superior do Trabalho (“TST”), para julgamento dos recursos apresentados 

pelas partes.  Enviamos em 13.07.2017 a primeira minuta dos memoriais para 

análise e sugestões do Dr. Nelson Mannrich. Recebemos em 14.07.2017 a 

primeira minuta dos memoriais com as alterações realizadas pelo Dr. Nelson 
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Mannrich e fomos informados pelo Dr. Victor Russomano de que ele não tinha 

acréscimos a serem realizados na peça.  Em 24.8.2017, os autos foram 

redistribuídos, por sucessão, ao Desembargador Convocado Roberto Nóbrega 

- 7ª Turma. Protocolamos em 23.10.2017 petição juntando substabelecimento 

para o Dr. Victor Russomano. Em 16.11.2017, os autos foram redistribuídos, 

por sucessão, ao Ministro Breno Medeiros. Os autos foram remetidos em 

1.12.2017 para a Secretaria da 7ª Turma para redistribuição por sucessão. 

Autos redistribuídos ao Desembargador Convocado Altino Pedrozo dos Santos 

em 13.12.2017. Os autos foram remetidos em 6.4.2018 novamente para a 

Secretaria da 7ª Turma para redistribuição por sucessão. Em 6.4.2018, os 

autos foram redistribuídos ao Desembargador Convocado Ubirajara Carlos 

Mendes. Em 10.12.2018, os autos foram redistribuídos ao Desembargador 

Convocado Roberto Nóbrega de Almeida Filho. Os autos estão conclusos 

desde o dia 9.4.2018. 

g. chance de perda Provável. 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Eventual decisão desfavorável obrigará a Companhia a efetuar desembolsos 

substanciais em virtude da contratação dos profissionais envolvidos de 

acordo com as normas da CLT, aumentando os custos da Companhia e 

podendo, inclusive, obrigá-la a reestruturar suas operações. 

 
Processo nº 0155800-47.2013.5.17.0008 - ANDRADE 

a. juízo 8ª Vara do Trabalho de Vitória - ES 

b. instância 2ª Instância 

c. data de instauração 18/10/2013 

d. partes no processo D.M.C.C (Autor) x L.M.S.F (Ré)  

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 813.061,47 

f. principais fatos Reclamação trabalhista em que o reclamante pleiteia o reconhecimento de 

vínculo empregatício, férias, 13º salário, sobreaviso, horas extras e reflexos, 

descansos semanais remunerados, Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, pensão para mulher e enteado, danos morais e honorários 

advocatícios. Processo julgado parcialmente procedente. A Companhia 

interpôs recurso ordinário. Foi dado provimento parcial ao recurso da 

Companhia e ao recurso do autor, publicado em 30.7.15. Interposição de 

recurso de revista pela Companhia em 6.8.15. Foi negado provimento aos 

embargos de declaração, com acórdão publicado em 19.11.15. Manifestação 

do Sergio Franco e Companhia ratificando o Recurso de Revista já interposto 

em 26.11.15. Despacho denegando o seguimento ao RR da reclamada e 

recebendo o RR do reclamante, publicado em 23/01/16.  

A Companhia interpôs novos recursos em 01.02.16, ratificando o Recurso de 

Revista já interposto em 26/11/15. Despacho denegando o seguimento ao 

Recurso de Revista da reclamada e recebendo o Recurso de Revista do 

reclamante, publicado em 23/01/16. Interpomos CRRR ao recurso do 

reclamante e AIRR da reclamada. O reclamante apresentou CRAIRR e 

CRRR, publicado em 17/02/16. Publicação em 14/04/16, informando que o 

processo foi distribuído para a 1ª turma do TST.  Autos conclusos para 

julgamento desde 04/04/16.  

Carta de sentença provisória (0155801-32.2013.5.17.0008). Publicação em 

02.06.16, para a Companhia manifestar-se sobre os cálculos. Impugnação de 

cálculos pela Companhia em 15.06.16. Os autos foram enviados ao calculista 

em 17.06.16. Os autos foram devolvidos do calculista, com parecer favorável 

aos cálculos da Companhia, exceto quanto ao IR, em 17.06.16. Homologação 

de cálculos de liquidação em 20.06.16. Expedida carta precatória executória 

em 03.11.16. Pedido de parcelamento da execução e juntada de Guia de 

Custas dos 30% da execução, em 30.01.17. Juntada de Guia de Custas no 

importe de R$ 81.379,63 referente ao pagamento da 1ª parcela da execução, 

em 01.03.17. Publicação em 20.03.17, deferindo o parcelamento da execução 

e alertando que, em caso de inadimplemento, prosseguir-se-á a execução, 
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acrescendo-se multa de 10%. Juntada de GD referente ao pagamento da: (i) 

2ª parcela da execução em 27.03.17; (ii) 3ª parcela da execução em 

27.04617; (iii) 4ª parcela da execução em 29.05.17; (v) 5ª parcela da 

execução em 26.06.17; e (vi) 6ª parcela da execução em 27.07.2017.  

g. chance de perda Possível.  

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento na hipótese de decisão desfavorável do 

recurso pendente de julgamento no TST, temos estimada a condenação em 

R$ 813.061,47 

 
 

Processo nº 00101990920155010065 - AUTUORI 

a. juízo 65 ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 08/04/2015 

d. partes no processo D.C.D.S. (Autor) x D.A (Ré) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 1.920.011,77 

f. principais fatos Reclamação Trabalhista em que o reclamante pleiteia o reconhecimento de 

vínculo empregatício, verbas rescisórias, aviso prévio, férias vencidas e 

proporcionais, indenização por perdas e danos, multa do art. 477 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, descanso semanal remunerado e 

reflexos, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço mais multa de 40%, 13º 

salário, honorários advocatícios. Audiência Inicial realizada em 01.02.2016 e 

disponibilizada ata da audiência em que as partes adiantaram que pretendiam 

realizar a oitiva de testemunhas através de carta precatória. Em 18.07.2016 

foi expedida carta precatória para oitiva das testemunhas (RJ, Salvador e 

Curitiba, no qual foi colhido o depoimento das testemunhas. 

Em 03.02.2017 foi proferido despacho informando sobre a devolução da carta 

precatória. A reclamante requereu a nulidade da carta precatória, com 

argumento de ausência de intimação. Em 14.03.2017 foi proferido despacho 

indeferindo o requerimento da carta precatória, e designada audiência de 

instrução designada para o dia 18/06/2018 09:50 - 65ª Vara do Trabalho do 

Rio de Janeiro). 

Em audiência de instrução realizada em 18/06/2018, a reclamante e 

testemunhas foram ouvidas, e ao final a Juíza entendeu por acolher o pedido 

da reclamante para que a testemunha de Salvador seja ouvida. Registrado 

os protestos. 

Assim, os autos serão remetidos a Salvador para realização da audiência de 

oitiva da testemunha dia 25/06/2019, após cumprida a precatória, a instrução 

será encerrada com prazo para apresentação de razões finais. 

g. chance de perda Provável.  

h. análise do impacto em caso de 

perda Impacto financeiro para pagamento na hipótese de decisão desfavorável. 

 

Questões Tributárias 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas eram parte em 404 processos 

judiciais e administrativos tributários, envolvendo uma contingência total estimada de 

aproximadamente R$ 566,7 milhões (risco econômico estimado), não integralmente provisionado, 

tendo em vista os critérios utilizados pela Companhia. A Companhia provisiona os processos 

tributários com risco de perda classificadas pelos seus assessores legais como “prováveis" em 
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100% do valor do risco econômico estimado aos mesmos, correspondendo tal provisão, em 

31 de dezembro de 2018, a R$ 78,8 milhões. 

Foram contabilizados nos números acima (quantidade de processos e total do risco econômico 

estimado), os processos judiciais e administrativos de sociedades adquiridas pela Companhia, cuja 

responsabilidade por tal contingência é exclusiva dos vendedores de tais sociedades nos termos 

das obrigações contratuais estabelecidas entre as partes. Em virtude da existência de garantias e 

obrigações contratuais de ressarcimento das contingências pelos vendedores, a Companhia não 

constituiu provisão para estes processos. 

Encontram-se listados abaixo os processos mais relevantes de natureza tributária em curso em 

face da Companhia e/ou suas controladas em 31 de dezembro de 2018. 

O critério de relevância adotado para o detalhamento individualizado de processos judiciais e 

administrativos tributários neste Formulário de Referência foi a existência: (i) de processos judiciais 

e/ou administrativos tributários com valor envolvido superior a R$5,0 milhões; (ii) de processos 

judiciais e/ou administrativos tributários que têm potencial de atingir ou superar, no curto prazo, o 

valor de R$5,0 milhões em discussão, em virtude de qualquer atualização; e/ou (iii) de processos 

judiciais e/ou administrativos tributários que, mesmo sem valor da causa, poderiam causar impacto 

patrimonial negativo relevante para a Companhia. 

Execução Fiscal n°0006303-47.2016.4.03.6144 

a. juízo Fórum Federal de Barueri 

b. instância 1ª instância 

c. data de instauração 17/03/2016 

d. partes no processo Diagnósticos da América S.A. (Impetrante) x Receita Federal do Brasil 

(Autoridade Coatora) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 85.806.076,52 (Valor Atualizado) 

f. principais fatos Em 7 de março de 2016, a administração da Companhia tomou conhecimento, 

ao consultar seu relatório de situação fiscal junto à Receita Federal do Brasil 

("RFB"), de dois autos de infração lavrados para exigência de programa de 

integração social (PIS) e contribuição para financiamento da seguridade social 

(COFINS) no valor histórico total de R$ 55.629 milhões. A administração da 

Companhia impetrou mandado de segurança em 17 de março de 2016 

buscando medida processual de defesa a qual entende adequada aos 

interesses da Companhia.  

Em 18 de maio de 2016 foi ajuizada ação declaratória garantindo judicialmente 

o débito exigido pela Receita Federal do Brasil, para fins de obtenção de 

Certidão Negativa de Débitos Fiscais, que foi deferida. Contudo, em 28 de 

agosto de 2017 a Companhia foi citada acerca de execução fiscal em 

andamento. Desta forma, em 4.9.2017 apresentamos petição informando que 

os débitos já estão garantidos e requerendo que não seja expedido mandado 

de penhora. Verificamos que em 12.04.2018 foi publicada decisão dos 

embargos da execução fiscal determinando a indicação de provas a serem 

produzidas, o qual já foi protocolado. Em 29/11/2018 foi disponibilizado 

decisão no DJe que determinou a suspensão da Execução Fiscal até o 

julgamento dos Embargos à Execução em apenso. 

g. chance de perda Possível. 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

infração, conforme indicado na alínea "e" acima, não havendo, na opinião da 

Companhia e com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito 

adverso às atividades da Companhia. 
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Processo nº 0107590-41.0500.8.26.0090 (CDA 6078508/05-9) 

a. juízo Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo 

b. instância 2ª Instância 

c. data de instauração 29/08/2005 

d. partes no processo Município de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da América S.A. (Ré) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 16.685.656,32 

f. principais fatos Trata-se de execução fiscal relativa à cobrança de supostos créditos tributários 

decorrentes da imposição de multas pelo pretenso descumprimento de 

obrigações acessórias, tal qual descrito nos autos de infração de nº 6364664-

1 (não emissão de documentos fiscais), 6364663-3 (não escrituração de 

serviços no livro fiscal modelo 53) e 6364659-5 (extravio de livro fiscal modelo 

53). Foi apresentada como garantia do juízo carta fiança nº 044.462739-4, 

emitida por instituição financeira. Houve a interposição de embargos à 

execução fiscal alegando a (i) extinção de parte dos supostos débitos pela 

decadência, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, 

(ii) a nulidade do título executivo em razão da ausência dos requisitos previstos 

em lei, (iii) a incompetência do Autor para a exigência das referidas multas, 

uma vez que o imposto sobre serviços de qualquer natureza ("ISS") incidente 

em razão da prestação dos serviços de análises clínicas que constituem o 

objeto social da empresa é devido ao município de Barueri, (iv) o equívoco na 

determinação da base de cálculo da multa constituída pelo auto de infração nº 

6364655-9 e (v) a necessidade de redução das multas referentes aos autos de 

infração nº 6364655-9 e 6364663-3. Foi determinada a produção de prova 

pericial. A Companhia apresentou quesitos a serem respondidos e indicou 

assistente técnico. Apresentada manifestação acerca do laudo pericial. 

Embargos à execução fiscal foram julgados improcedentes. Posteriormente a 

Companhia opôs embargos a declaração que foram julgados improcedentes. 

Houve julgamento favorável à Companhia no recurso de apelação no Tribunal 

de Justiça de São Paulo. Em 09/03/2017.Proferida decisão que deu 

provimento ao Recurso de Apelação da DASA. A Companhia opôs opostos 

Embargos de Declaração em razão de erro material na decisão, os quais 

restaram rejeitados, mas manteve-se reconhecida a decadência. O Município 

interpoôs Recurso Especial que fora inadmitido. Assim, o Município interpôs 

agravo de despacho denegatório de RESP, ao qual apresentamos a 

contraminuta em 03.08.2018. 

g. chance de perda Remota. 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

infração, conforme indicado na alínea "e" acima, não havendo, na opinião da 

Companhia e com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito 

adverso às atividades da Companhia. 

 
Processo nº 0121939-49.0500.8.26.0090 (CDA 5921351/05-9) 

a. juízo Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo 

b. instância 2ª Instância 

c. data de instauração 30/08/2005 

d. partes no processo Município de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da América S.A. (Ré) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$10.648.776,38 

f. principais fatos Trata-se de execução fiscal relativa à cobrança de supostos créditos 

tributários conforme autos de infrações lavrados sob falta de recolhimento do 

ISS no prazo regulamentar referentes aos períodos de 1997, 1998, 1999, 

2000 e 2002. Houve a garantia do juízo e a apresentação de embargos à 

execução com fundamento no fato de que o local da prestação dos serviços 

não é o local da realização da coleta do material biológico do paciente (São 
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Paulo), mas sim o local da execução da análise do referido material (Barueri), 

tendo o ISS sido recolhido ao município de Barueri. Os embargos à execução 

foram julgados improcedentes. Atualmente aguarda-se o julgamento do 

recurso de apelação interposto pela Companhia. 

g. chance de perda Possível. 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

semelhantes, não havendo, na opinião da Companhia e com base no parecer 

de advogados externos, qualquer efeito adverso às atividades da Companhia 

a ser considerado neste momento. 

 

 

Processo nº 0176926-30.0600.8.26.0090 

a. juízo Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo 

b. instância 2ª Instância 

c. data de instauração 27/09/2006 

d. partes no processo Município de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da América S.A. (Ré) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$5.184.800,84 

f. principais fatos Trata-se de execução fiscal relativa à cobrança de supostos créditos 

tributários conforme autos de infrações lavrados sob falta de recolhimento do 

ISS no prazo regulamentar referentes aos períodos de 1997 a 2001. Houve a 

garantia do juízo e a apresentação de embargos à execução com fundamento 

no fato de que o local da prestação dos serviços não é o local da realização 

da coleta do material biológico do paciente (São Paulo), mas sim o local da 

execução da análise do referido material (Barueri), tendo o ISS sido recolhido 

ao município de Barueri. Os embargos à execução foram julgados 

improcedentes. Em 01/11/2017 foi proferida decisão julgando improcedente 

os Embargos à Execução Fiscal interpostos pela empresa. O que ensejou a 

interposição de recurso de Apelação, os quais foram recebidos 05/03/2018 

sem seus efeitos suspensivos. Atualmente aguarda-se julgamento do recurso 

de Apelação. 

g. chance de perda Possível. 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

semelhantes, não havendo, na opinião da Companhia e com base no parecer 

de advogados externos, qualquer efeito adverso às atividades da Companhia 

a ser considerado neste momento. 
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Processo nº 013408-68.2011.8.26.0068 (CDA 1.006.865.100) 

a. juízo 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Comarca de Barueri 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 29/04/2011 

d. partes no processo Fazenda do Estado de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da América S.A. 

(Ré) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 34.620.596,90 

f. principais fatos Trata-se de execução fiscal relativa à cobrança de supostos créditos 

tributários relativos ao ICMS - Importação de não-contribuintes do imposto 

realizadas após a EC nº 33/01 e anteriormente à edição da Lei Complementar 

nº 114/02. Apresentada garantia e embargos à execução. Aguarda-se 

julgamento dos embargos à execução fiscal. 

g. chance de perda Remota. 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento.  

 

 

 

Execução Fiscal nº 0002787-82.2017.4.03.6144 

a. juízo Receita Federal do Brasil em Barueri/SP 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 11/07/2017 

d. partes no processo Receita Federal do Brasil em Barueri (Autor) x Diagnósticos da América S/A. 

(Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 6.173 364,32 

f. principais fatos Trata-se de execução fiscal recebida em 02/08/2017. Na sequência, foi 

proferido despacho determinando a manifestação da Fazenda Nacional 

quanto a garantia dos débitos oferecida no processo n.º 5000865-

18.2017.4.03.6144. Em 04/12/2017, o juiz proferiu despacho informando que 

a União Federal se manifestou, afirmando que os vícios da garantia foram 

sanados pela Companhia e que o seguro garantia foi aceito nos autos do 

processo nº 5000865-18.2017.403.6144, em 10/10/2017. A Companhia 

apresentou embargos à execução em 23/11/2017, o qual está pendente de 

julgamento. 

g. chance de perda Provável  

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 

Processo Administrativo/Auto de infração nº 13896-900.250/2013-89 

a. juízo Receita Federal do Brasil 
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b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 15/11/2011 

d. partes no processo Secretaria da Receita Federal (Autor) x Diagnósticos da América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 7.208.670,74 

f. principais fatos Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho 

decisório, no qual o Autor indeferiu o PER/DCOMP de nº 

31767.38518.271212.1.7.02-4004 referente ao saldo negativo de Imposto 

sobre as Rendas da Pessoa Jurídica, exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2011. Foi proferida decisão reconhecendo o crédito de R$ 21,1 

milhões. Em 23/02/2017 recebemos decisão que rejeitou a Manifestação de 

Inconformidade apresentada, a qual foi apresentado recurso voluntário em 

23/03/2017. 

g. chance de perda Possível (R$ 6.965.012,48) e Provável (R$ 243.658,26) 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 

Processo Administrativo/Auto de infração nº 13896.722271/2014-38 

a. juízo Receita Federal do Brasil 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 28/08/2014 

d. partes no processo Secretaria da Receita Federal (Autor) x Diagnósticos da América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 8.161.723,23 

f. principais fatos Trata-se de processo administrativo federal nº 13896.722271/2014-38 

referente aos Autos de Infração n° 51.045.063-6 e nº 51.045.064-4, lavrados 

em razão da descaracterização do plano de participação nos resultados 

referente aos anos de 2008 e 2009, sob alegação de descumprimento da Lei 

10.101/2000. Aguarda-se o julgamento da impugnação apresentada. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 
Processo n° 0121919-58.0500.8.26.0090 (CDA 5921309/2005-2) 

a. juízo Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 30/08/2005 

d. partes no processo Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da 

América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 6.649.456,08 
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f. principais fatos Trata-se de execução fiscal referente a falta de recolhimento regular de 

imposto sobre serviços de qualquer natureza nos anos de 1997, 1999, 2000, 

2001 e 2002. Aguarda-se o julgamento dos embargos à execução fiscal. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

semelhantes. 

 

Processo n° 0080861-75.0500.8.26.0090 (CDA 5622298/05-9) 

a. juízo Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo 

b. instância 2ª Instância 

c. data de instauração 27/06/2005 

d. partes no processo Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da 

América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 8.134.573,73 

f. principais fatos Trata-se de execução fiscal referente a falta de recolhimento regular de ISS 

nos anos de 1997, 2000 e 2002. Foram opostos embargos à execução fiscal, 

os quais foram julgados improcedentes. Desta forma, foi interposto recurso 

de apelação, ao qual foi negado o provimento. Em 12/12/2017 opusemos 

embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Aguarda-se publicação 

do acórdão. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

semelhantes. 

 

 
Processo Administrativo n° 13896-905777/2010-57 

a. juízo Receita Federal do Brasil  

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 30/09/2010  

d. partes no processo Receita Federal do Brasil na Cidade de Barueri (Autor) x Diagnósticos da 

América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 6.033.473,74 

f. principais fatos Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o despacho 

decisório n° 948151171, no qual o Autor homologou apenas parcialmente o 

crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2005. Aguarda-se o julgamento da manifestação de 

inconformidade.  

g. chance de perda Remota 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 
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Processo Administrativo n° 13896-906.638/2011-21 

a. juízo Receita Federal do Brasil Barueri/SP  

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 19/05/2009 

d. partes no processo Delegado da Receita Federal do Brasil na Cidade de Barueri (Autor) x 

Diagnósticos da América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 7.556.384,80 

f. principais fatos Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o despacho 

decisório n° 948151211, no qual a Receita Federal homologou apenas 

parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2009. Aguarda-se o julgamento da 

manifestação de inconformidade.  

g. chance de perda Remota 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 
Processo Administrativo/ Auto de Infração n° 13896.901538/2015-32 

a. juízo Secretaria da Receita Federal 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 01/04/2014 

d. partes no processo Secretaria da Receita Federal (Autor) x Diagnósticos da América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 9.467.951,97 

f. principais fatos Trata-se de despacho decisório homologado parcialmente, tendo em vista a 

falta de comprovação das retenções do IRPJ referente ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2012. Em 15/01/2019 houve decisão de 1ª 

instancia, a qual foi recorrida em sede de recurso voluntário em 14/02/2019. 

g. chance de perda Provável 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 
Execução Fiscal n° 0122084-08.0500.8.26.0090 

a. juízo Anexo das Execuções Fiscais de São Paulo 

b. instância 2ª Instância 

c. data de instauração 30/08/2005 

d. partes no processo Procuradoria Municipal de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da América 

S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 5.878.048,36 

f. principais fatos Execução fiscal ajuizada por falta de recolhimento de ISS e/ou a menor dentro 

do prazo regulamentar. Foi despachada exceção de pré-executividade, que 
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foi rejeitada ensejando a interposição de recurso especial pela Companhia, o 

qual não foi admitido. Concomitantemente foi efetuada penhora nas contas 

da Companhia, que ensejou a interposição de agravo de instrumento para 

determinar a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo do 

recurso, bem como a possibilidade de substituir a penhora por carta fiança. 

Em 27.03.2017 foi certificado o trânsito em julgado do acordão concedendo a 

substituição da penhora por garantia, afastando o agravo legal apresentado 

pela prefeitura de São Paulo. Atualmente, aguarda-se o julgamento dos 

embargos à execução fiscal. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

semelhantes, não havendo, na opinião da Companhia e com base no parecer 

de advogados externos, qualquer efeito adverso às atividades da Companhia 

a ser considerado neste momento. 

 
Execução Fiscal n° 0122086-75.0500.8.26.0090 

a. juízo Anexo das Execuções Fiscais de São Paulo 

b. instância 2ª Instância 

c. data de instauração 30/08/2005 

d. partes no processo Procuradoria Municipal de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da América 

S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 6.192.716,39 

f. principais fatos Execução fiscal ajuizada por falta de recolhimento de ISS e/ou a menor dentro 

do prazo regulamentar. Foram apresentados embargos à execução fiscal, os 

quais foram julgados improcedentes. A Companhia opôs embargos de 

declaração visando sanar a omissão em relação ao pedido de produção de 

provas documentais e pericial. Atualmente, aguarda-se prosseguimento para 

que possamos elaborar quesitos e nomear o assistente técnico. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

semelhantes, não havendo, na opinião da Companhia e com base no parecer 

de advogados externos, qualquer efeito adverso às atividades da Companhia 

a ser considerado neste momento. 

 

Processo Administrativo n° 16004.720218/2015-79 

a. juízo Receita Federal do Brasil Barueri/SP  

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 01/12/2015 

d. partes no processo Delegado da Receita Federal do Brasil na Cidade de Barueri (Autor) x 

Diagnósticos da América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 5.599.045,55 

f. principais fatos Trata-se de impugnação apresentada contra auto de infração, no qual foi 

imposta multa de embaraço à fiscalização por supostas omissões e 

incorreções de informações prestadas durante procedimento de fiscalização> 

Atualmente, aguarda-se julgamento da impugnação. 
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g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

 
 
 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 

Processo Administrativo n° 12448.729492/2016-14 

a. juízo Receita Federal do Brasil Barueri/SP  

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 01/12/2016 

d. partes no processo Secretaria da Receita Federal (Autor) x Pro Echo Cardiodata Serviços 

Médicos Ltda. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 6.847.478,32 

f. principais fatos Trata-se de impugnação apresentada contra auto de infração, no qual foi 

formalizado o lançamento de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS 

devidos em razão de supostas infrações cometidas pela Ré quando da 

apuração do lucro real referente ao ano-calendário de 2011, o qual aguarda-

se julgamento. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

 
 
 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 

Processo Administrativo n° 13896.721244/2017-91 

a. juízo Receita Federal do Brasil Barueri/SP  

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 01/09/2017 

d. partes no processo Secretaria da Receita Federal (Autor) x Pro Echo Cardiodata Serviços 

Médicos Ltda. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 6.321.229,20 

f. principais fatos Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho 

decisório que homologou parcialmente as compensações pleiteadas pela 

Companhia, por ter sido reconhecido apenas parte do saldo negativo de IRPJ 

do exercício de 2014 (ano-calendário de 2013). Atualmente, aguarda-se 

julgamento. 

g. chance de perda Provável 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

 
 
 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 
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Auto de infração  n° 11080.730582 2017-82 

a. juízo Receita Federal do Brasil  

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 05/09/2017 

d. partes no processo Receita Federal do Brasil (autor) x Diagnósticos da América S.A.(Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 5.356.447,66 

f. principais fatos Trata-se de impugnação apresentada acerca da multa isolada por não 

homologação de crédito tributário relacionado ao processo administrativo nº 

13896-901706/2014-17. Atualmente, aguarda-se julgamento. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

 
 
 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 

Auto de infração  n° 10983.721089/2010-69 

a. juízo Receita Federal do Brasil  

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 21/11/2010 

d. partes no processo Receita Federal do Brasil (autor) x Laboratório Médico Santa Luzia Ltda. 

(réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 5.378.137,52 

f. principais fatos Trata-se de impugnação apresentada acerca da cobrança de não 

recolhimento de COFINS. Atualmente, aguarda-se julgamento. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

 
 
 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 

Execução Fiscal  n° 0044482-96.2015.8.24.0023 

a. juízo Vara de Execuções Fiscais Municipais e Estaduais de Florianópolis 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 16/11/2015 

d. partes no processo Município de Florianópolis (autor) x Laboratório Médico Santa Luzia Ltda. 

(réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 5.212.209,02 

f. principais fatos Trata-se de embargos à execução fiscal apresentados contra cobrança de 

ISS no local da coleta do serviço. Aguarda-se os cálculos para pagamento à 

vista e adesão à Lei Municipal nº630/2017. 
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g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

 
 
 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

que discutam a mesma matéria, não havendo, na opinião da Companhia e 

com base no parecer de advogados externos, qualquer efeito adverso às 

atividades da Companhia a ser considerado neste momento. 

 

Execução Fiscal n°  0121936-94.0500.8.26.0090 

a. juízo Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 30/08/2005 

d. partes no processo Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo (Autor) x Diagnósticos da 

América S/A. (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$5 757.859,1 

f. principais fatos Trata-se de execução fiscal referente a falta de recolhimento regular de 

imposto sobre serviços de qualquer natureza nos anos de 1996, 1997, 1998 

2000, 2001 e 2002. Aguarda-se julgamento do recurso de apelação interposto 

pela Companhia. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

semelhantes. 

 

Ação Declaratória n° 1005652-68.2018.4.01.3400 

a. juízo Justiça Federal da 1ª Região 

b. instância 1ª Instância 

c. data de instauração 20/03/2018 

d. partes no processo Diagnósticos da América S/A. (Autor) x Fazenda Nacional (Réu) 

e. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
R$ 71.024.152,17 

f. principais fatos Trata-se de ação ajuizada visando que seja declarado o seu direito de deduzir 

da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido a despesa com amortização de ágio obtido com a incorporação 

da Cromossomo Participações II S.A. Aguarda-se julgamento de 1ª instancia 

quanto a matéria. 

g. chance de perda Possível 

h. análise do impacto em caso de 

perda 

Impacto financeiro para pagamento dos valores consignados no auto de 

Infração, conforme indicado na alínea "e" acima, e eventual constituição de 

precedente negativo para defesa dos interesses da Companhia em processos 

semelhantes. 

4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3 

Em linha com o acima informado, com base na análise da Companhia e nas informações de seus 

assessores jurídicos, a Companhia constituiu provisão no montante de R$ 122,1 milhões, para fazer 
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frente a eventuais resultados adversos dos processos cíveis, trabalhistas, tributários e 

previdenciários nos quais era parte em 31 de dezembro de 2018, juntamente com suas controladas, 

destacando-se R$ 45,2 milhões para contingências que discutem a não homologação de saldo 

negativo de IRPJ e CSLL (incluindo nesse montante R$ 3,4 milhões referentes à multa isolada), R$ 

43,2 milhões para contingências cíveis e trabalhistas e R$ 33,6 milhões para os demais processos 

tributários. A administração da Companhia acredita que os valores provisionados são suficientes 

para cobrir eventuais perdas decorrentes dos processos, considerando a avaliação de seus 

advogados quanto aos riscos envolvidos. 
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Em 31 de dezembro de 2018, não havia quaisquer processos judiciais, administrativos ou arbitrais, 

que não estejam sob sigilo, em que a Companhia ou suas controladas sejam parte e cujas partes 

contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou 

investidores da Companhia ou de suas controladas. 
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

 

 

4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4 

Não aplicável. 
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Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas não figuravam como partes em 

processos sigilosos relevantes que não tenham sido divulgados nos itens anteriores. 
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1 

 

 

A Companhia apresenta a seguir uma breve descrição dos processos repetitivos ou conexos mais 

relevantes em que figurava como parte em 31 de dezembro de 2018, segregados por sua natureza: 

Questões Cíveis: 

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e/ou suas controladas não eram partes em processos 

judiciais, administrativos ou arbitrais de natureza cível, baseados em fatos e causas jurídicas 

semelhantes, que não estavam sob sigilo e, em conjunto, eram relevantes. 

Questões Trabalhistas: 

Encontram-se brevemente descritos abaixo os processos judiciais trabalhistas nos quais a 

Companhia e/ou suas controladas eram parte em 31 de dezembro de 2018 e baseavam-se em 

fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estavam sob sigilo e, em conjunto, eram relevantes: 

Reclamações Trabalhistas 

Descrição dos processos 

repetitivos 
Reclamações Trabalhistas ajuizadas por médicos contratados/sócios de 

empresas prestadoras de serviços, objetivando dentre outros pedidos, o 

reconhecimento de vínculo empregatício e seus reflexos com a Companhia.  

a. valores envolvidos R$ 11.335.037,52 deste montante, R$ 513.632,02 está provisionado. 

b. práticas do emissor ou de sua 

controlada que causou tal 

contingência 

A contratação de empresas médicas para realização de exames de 

diagnósticos por imagem.  

 

Questões Tributárias: 

Encontram-se brevemente descritos abaixo os processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais 

tributários nos quais a Companhia e/ou suas controladas eram parte em 31 de dezembro de 2018 

e baseavam-se em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estavam sob sigilo e, em 

conjunto, eram relevantes: 

Execuções fiscais relativas ao ISS - Prestação de Serviços 

Descrição dos processos 

repetitivos 
Execuções fiscais em trâmite perante as varas das Execuções Fiscais 

Municipais relativas ao ISS pela prestação de serviços, cujo objeto é a 

cobrança de débitos de ISS pelo Município onde estão situados os postos de 

coleta, em relação aos exames de análises clínicas. A Companhia contesta 

referida cobrança, uma vez que o serviço contratado pelo cliente não é a coleta 

do material biológico, mas a sua análise, motivo pelo qual a Companhia 

entende que a coleta representa “atividade meio” que, embora seja necessária 

para a realização da “atividade fim”, não configura fato gerador de ISS. 

Considera, ainda, que a “atividade fim” para os exames de análises clínicas é 

realizada no Município onde é realizado o processamento dos exames e a 

análise do material coletado para a emissão do respectivo resultado do exame 

contratado e para o qual é efetivamente recolhido o ISS. A Companhia obteve 

várias decisões administrativas favoráveis junto ao Município de São Paulo, 

com o respectivo cancelamento dos autos de infração e, por conseguinte, 

reconhecimento que do local da prestação de serviços em Barueri. A 

Companhia tem apresentado Exceções de Pré-Executividade visando a 

extinção das Execuções, tendo em vista as decisões administrativas obtidas, 

e, quando cabível, embargos à execução. 

a. valores envolvidos R$ 127.761.156,29 (deste montante, R$ 2.550.916,07 está com avaliação de 

risco provável de perda, desta forma, foi provisionado pela contabilidade) 
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b. práticas do emissor ou de sua 

controlada que causou tal 

contingência 

Não recolhimento do ISS aos Municípios onde ocorre apenas a coleta tendo 

em vista que o serviço de analises clinicas é efetivamente 

prestado/processado nos Núcleos técnicos operacionais (NTO). Desta forma, 

o ISS é recolhido apenas nos Municípios onde se tem o NTO. 

 
ICMS Importação – leasing 

Descrição dos processos 

repetitivos 
Mandados de Segurança impetrados pela Companhia objetivando o 

desembaraço aduaneiro de equipamentos médicos importados por meio de 

contratos de arrendamento mercantil, sem o recolhimento do ICMS 

supostamente incidente nas importações. Nos Mandados de Segurança se 

discute a não incidência do ICMS importação, tendo em vista que não há, 

quando do desembaraço aduaneiro, a ocorrência do fato gerador, ou seja, não 

há a transferência de titularidade dos bens. 

a. valores envolvidos R$ 49.672.757,80 (deste montante, apenas R$ 445.655,48está com avaliação 

de risco provável de perda, desta forma, foi provisionado pela contabilidade). 

b. práticas do emissor ou de sua 

controlada que causou tal 

contingência 

Não recolhimento do ICMS na importação de equipamentos objeto de 

contratos de arrendamento mercantil (leasing), em razão dos argumentos 

acima informados. 

 

Saldo Negativo – IRPJ e CSLL 

Descrição dos processos 

repetitivos 
Tratam-se de processos administrativos por meio do qual não foram 

homologadas as compensações realizadas pela Companhia, haja vista não 

ter sido reconhecido o saldo negativo de IRPJ e CSLL. 

a. valores envolvidos R$ 109.226.484,14 (deste montante, apenas R$ 45.199.686,95 está com 

avaliação de risco provável de perda, desta forma, foi provisionado pela 

contabilidade) 

b. práticas do emissor ou de sua 

controlada que causou tal 

contingência 

Utilização do Imposto de Renda e Contribuição Social retidos sobre as receitas 

que compõe o lucro real da Companhia, que compreende o faturamento dos 

serviços de apoio ao diagnóstico prestados à pessoa jurídica, e, remuneração 

sobre aplicações financeiras contratadas junto às instituições financeiras. A 

informação prestada pela Companhia correspondente às retenções realizadas 

não foi homologada pela SRFB. 

 

4.6.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6 

A Companhia e suas controladas são parte em diversos processos no desenvolvimento normal de 

suas atividades. Em 31 de dezembro de 2018, o valor total envolvido nos processos descritos no 

item 4.6 deste Formulário de Referência era de aproximadamente R$ 297,3 milhões dos quais 

aproximadamente R$ 48,7 milhões foram provisionados.  

As provisões da Companhia são registradas conforme os regramentos contábeis, sendo 

constituídas provisões para processos avaliados por seus consultores jurídicos como processo com 

chance de perda provável. 
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Não há outras informações relevantes não abrangidas pelos demais itens da Seção 4 deste 

Formulário de Referência. 
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4.8 - Regras do País de Origem e  do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

 (a) restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 

encontram-se custodiados no país. 

 

(b) restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 

encontram-se custodiados no país. 

 

(c) hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores 

mobiliários nessa situação 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 

encontram-se custodiados no país. 

 

(d) hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na 

subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários 

conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse direito, 

ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 

encontram-se custodiados no país. 

 

(e) outras questões do interesse dos investidores 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários 

encontram-se custodiados no país. 
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a. política formalizada de gerenciamento de riscos  

As áreas responsáveis elaboraram políticas específicas para gerenciar os riscos atrelados a seus 

processos, e as disponibilizam para toda a Companhia, por meio do Sistema de Gestão da 

Qualidade. Por meio do sistema, é possível fazer a gestão dos aprovadores e dos prazos de revisão 

dos documentos, além de verificar a realização da leitura pelos colaboradores. Atualmente, as 

principais políticas de gerenciamento de riscos adotadas pela Companhia são as seguintes: 

 Política de Gestão de Documentos e Registros; 

 Código de Conduta; 

 Código de Terceiros 

 Política Anticorrupção; 

 Política de Segurança da Informação; 

 Política de Manifestações de Clientes; 

 Política de Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente 

 Política de Legalização; 

 Política de Qualificação e Manutenção de Fornecedores;  

 Política de Requisitos Legais de Meio Ambiente relacionados aos Negócios da Companhia; 

 Política de Proteção de Dados ou à Privacidade. 

A Política de Gestão de Documentos fornece diretrizes relacionadas a gestão de documentos no 

sistema da qualidade para criar, editar, analisar criticamente e revisar documentos, bem como 

definir estrutura, hierarquia, conteúdo e gerenciamento das revisões relacionados ao sistema de 

qualidade e preenchimento correto dos registros. Essa política passou pela análise crítica da área 

de qualidade e foi aprovada pela gestora de qualidade. 

O Código de Conduta visa a orientar a conduta de todos os colaboradores da Companhia com 

relação aos clientes, fornecedores, comunidade e interessados ou envolvidos com as atividades da 

Companhia em geral, a fim de garantir atuação de forma responsável, respeitosa e transparente. O 

Código de Conduta passou pela análise crítica da área de compliance e foi aprovado pelo Diretor 

Presidente, Diretor de Gestão e Pessoas, e pelo Diretor Jurídico e de Compliance. 

O Código de Terceiros foi desenvolvido tendo como objetivo orientar as relações da Companhia e 

seus terceiros em conjunto e de forma integrada com as demais políticas e orientações da 

companhia. O Código de Terceiros passou pela análise crítica da área de compliance e foi aprovado 

pelo Diretor Presidente, Diretor de Gestão e Pessoas, e pelo Diretor Jurídico e de Compliance. 

A Política Anticorrupção estabelece diretrizes, padrões e procedimentos do programa de prevenção 

e combate à corrupção da Companhia, a fim de que toda a Companhia e aqueles que atuam em 

seu nome entendam e ajam em conformidade com as legislações anticorrupção em todas as 

interações com a Administração Pública e os Agentes Públicos. Essa política passou pela análise 

crítica da área de compliance e foi aprovada pelo Diretor Geral e pelo Diretor de Tecnologia da 

Informação. 

A Política de Segurança da Informação busca (i) garantir a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade das informações, protegendo dados e os sistemas de informação contra 
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indisponibilidades não planejadas, acessos indevidos e modificações não autorizadas; (ii) identificar 

violações de segurança da informação e estabelecer ações sistemáticas de controle, 

monitoramento e prevenção de acidentes; (iii) disponibilizar as informações necessárias a todas as 

partes interessadas que estejam autorizadas a acessá-las; (iv) garantir a continuidade dos negócios 

da Companhia, protegendo os processos críticos contra falhas ou desastres significativos; 

(v) atender aos requisitos regulamentares e legais pertinentes às atividades da Companhia, bem 

como às obrigações contratuais; (vi) conscientizar, educar e treinar os usuários nas políticas de 

segurança da informação bem como no uso aceitável de seus ativos;e (vii) melhorar continuamente 

o Sistema de Gestão da Segurança da Informação. Essa política passou pela análise crítica das 

áreas de TI e de compliance e foi aprovada pelo Diretor de Tecnologia da Informação. 

A Política de Manifestações de Clientes estabelece diretrizes para (i) o processo de avaliação de 

satisfação do cliente com relação ao produto entregue e/ou ao serviço prestado, evidenciando e 

tratando as manifestações oriundas de clientes externos e (ii) a retroalimentação do Sistema de 

Gestão da Qualidade. Essa política passou pela análise crítica da área de qualidade e pela área de 

compliance e foi aprovada pelo Diretor Médico de Análises Clínicas. 

A Política de Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente tem como objetivo instituir ações 

para a promoção da Segurança Institucional, da cultura de melhoria contínua na qualidade dos 

serviços prestados e das regras para gerenciamento dos riscos na Companhia. Essa política 

passou pela análise crítica da área de qualidade e pelo Diretor Jurídica e de Compliance e foi 

aprovada pelo Diretor Médica. 

A Política de Legalização estabelece as regras a serem adotadas pela Companhia para garantir o 

cumprimento regulatório exigido para o funcionamento de todas as unidades, escritórios ou 

localidades em que a Companhia executa suas atividades. Essa política passou pela análise crítica 

da área de licenciamento e pela área de facilities e foi aprovada pelo Diretor Geral. 

A Política de Qualificação e Manutenção de Fornecedores tem como objetivo identificar no mercado 

fornecedores qualificados de forma a gerar resultados nas aquisições de bens e serviços, 

atendendo os níveis de qualidade, desempenho e confiabilidade de prazos, entregas e custos 

solicitados pelo Grupo DASA. Essa política passou pela análise crítica da área de compras e foi 

aprovada pelo Diretor de Compras. 

A Política de Requisitos Legais de Meio Ambiente relacionados aos Negócios da Companhia tem 

como objetivo estabelecer os princípios gerais para atendimento aos requisitos legais referentes ao 

Grupo DASA. Essa política passou pela análise crítica das áreas de meio ambiente e de compliance 

e foi aprovada pelo Diretor Geral. 

A Política de Proteção de Dados ou à Privacidade, elaborada pela Companhia com base no Marco 

Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), tem 

como objetivo estabelecer a forma de coleta, uso, divulgação, transferência e armazenamento das 

informações pessoais de clientes do Grupo DASA, bem como informações não pessoais analisadas 

de forma independente pela Companhia, como foco no controle da privacidade e transparência com 

relação à sua atuação. A política passou pela análise crítica da área de compliance e tecnologia da 

informação, tendo sido aprovada pelos respectivos diretores das áreas. 

b. objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos  

(i) riscos para os quais se busca proteção 

Busca-se proteção aos riscos que, direta ou indiretamente, possam afetar de modo adverso as 

operações e os resultados da Companhia. 
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(ii) instrumentos utilizados para proteção 

Os instrumentos utilizados para proteção são as políticas e procedimentos que norteiam a 

Companhia quanto ao atendimento a requisitos legais e normativos. 

(iii) estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 

A Companhia está estruturada de modo a acompanhar os processos descritos nas políticas acima 

por meio do comitê de auditoria e do departamento de compliance. 

O departamento de compliance é responsável por verificar se os empregados, colaboradores, 

fornecedores e prestadores de serviços contratados pela Companhia, suas controladas e coligadas 

estão cumprindo as políticas adotadas pela Companhia, bem como identificar riscos e elaborar 

planos de ação e medidas para tratamento dos riscos. A área de compliance faz parte da Diretoria 

Jurídica e de Compliance, cuja Diretoria faz parte do Comitê Executivo. 

O comitê de auditoria é o órgão responsável por monitorar a qualidade e integridade dos 

mecanismos de controles internos e informações contábeis e financeiras da Companhia, além de 

revisar e supervisionar as atividades dos auditores internos e externos da Companhia. Portanto, 

compete a esse comitê (i) supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações 

financeiras da Companhia; e (ii) monitorar a qualidade e integridade das informações e medições 

não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das 

demonstrações financeiras. O comitê de auditoria é composto por, no mínimo, três membros 

escolhidos pelo Conselho de Administração, a quem se reporta diretamente. 

c. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada. 

A Companhia adota uma estrutura de controle adequada ao conjunto de suas operações, de forma 

a garantir o adequado monitoramento de sua estrutura operacional. Os temas de Compliance são 

periodicamente abordados com os colaboradores da Companhia e são matérias de treinamentos 

de integração realizados pela Companhia, de tempos em tempos. 

A Companhia se compromete, ainda, a realizar treinamentos a seus colaboradores acerca do 

Programa de Compliance e revisão dos respectivos materiais, sempre que necessário. 
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a. política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado 

A Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, 

denominada Política de Gestão de Recursos Financeiros (“Política”), devidamente aprovada em 

30 de janeiro de 2018 pelo Gerente de Tesouraria e de Relações com Investidores, que é revisada 

anualmente. 

b. objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado 

(i) os riscos de mercado para os quais se busca proteção 

Os principais riscos de mercado para a Companhia são as eventuais oscilações nas taxas de juros 

em decorrência de seu endividamento e de câmbio, em decorrência da volatilidade dos preços de 

insumos e produtos importados. Em razão disso, a Companhia e suas controladas buscam proteção 

para os riscos de liquidez, através de instrumentos financeiros tais como aplicações financeiras, 

captações de empréstimos para capital de giro, captação de recursos mediante a emissão de 

debêntures, todas em condições normais de mercado. 

A Companhia adota práticas de gerenciamento dos riscos de mercado por meio de estratégias 

operacionais e controles internos estabelecidos em sua Política, com o intuito de assegurar liquidez, 

rentabilidade e segurança de seus instrumentos financeiros expostos aos riscos. Essas práticas 

consistem no acompanhamento periódico das condições contratadas pela Companhia em 

comparação às condições vigentes no mercado. 

(ii) a estratégia de proteção patrimonial (hedge) 

A estratégia principal de proteção patrimonial utilizada pela Companhia é atrelar os seus ativos aos 

mesmos índices de seus passivos. Conforme informado no item 4.2 deste Formulário de 

Referência, o principal indexador utilizado pela Companhia é a Taxa DI, a qual é utilizada como 

referência para a remuneração de todas as suas emissões de debêntures. A Companhia pode 

possuir ativos atrelados ao DI em quantidade superior à sua exposição em passivos financeiros, 

pois não há limite estabelecido na Política. 

Em 31 de dezembro de 2018, o valor de R$ 2.543.276 mil, correspondente a 98,4% do 

endividamento total da Companhia, era atrelado à Taxa DI. Como estratégia para minimizar a sua 

exposição à variação da Taxa DI, em 31 de dezembro de 2018, o valor de R$ 1.055.368 mil, 

correspondente a 100,0% das aplicações financeiras da Companhia, era remunerado pela variação 

da Taxa DI. 

(iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) 

Atualmente, a Companhia não utiliza instrumentos financeiros (hedge) ou instrumentos derivativos 

para proteção patrimonial. A estratégia de proteção patrimonial consiste na prevista no item 

5.2(b)(ii) acima, através de aplicações em fundos de investimentos e CDBs. 

(iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos 

Nos termos da Política, a Companhia gerencia os riscos aos quais está exposta por meio da 

definição de estratégias conservadoras, visando a liquidez, rentabilidade e segurança, de acordo 

com critérios objetivos para diversificação de risco. 
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Além disso, para todos os riscos aos quais a Companhia estiver exposta, é obrigatória a elaboração 

mensal por parte do departamento de tesouraria de análise de sensibilidade (stress test), às taxas 

de 25% e 50% de variação em relação às taxas originais, de forma a se avaliar a elasticidade 

dessas posições quando submetidas a grandes variações nas taxas envolvidas nessas transações 

e seu impacto nos resultados e nas posições de caixa da Companhia. 

(v) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de 

proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos. 

A Companhia não opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial 

(hedge). 

(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado 

De acordo com a Política, toda operação financeira, especificamente operações de hedge ou 

financiamento, deverá ser submetida ao Conselho de Administração, conforme definição do 

estatuto. 

No caso da exposição cambial e exposição de juros, as diretrizes serão definidas pelo Conselho de 

Administração e operacionalizadas pelo departamento da tesouraria, uma vez que dependem de 

variáveis componentes do cenário econômico. 

O departamento de tesouraria fornece mensalmente à Diretoria da Companhia uma posição 

atualizada da exposição da Companhia aos riscos de mercado, mediante a apresentação de 

relatórios, documentos e contratos, que permite a verificação do cumprimento da Política. 

c. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada. 

A Companhia entende que a estrutura operacional e os controles internos para a verificação da 

efetividade da Política adotada são adequados. 

A Política de Gestão de Recursos Financeiros foi revisada e aprovada pela área de Compliance, 

em conjunto com a área financeira. 

Além disso, os resultados da análise de sensibilidade são divulgados ao mercado nas 

Demonstrações Financeiras da Companhia, e são auditados pela auditoria externa. 
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 (a) grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências 

adotadas para corrigi-las 

Os diretores entendem que a Companhia possui um sistema de controles internos adequado que 

permite a preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 

("IFRS") que estejam livres de distorções relevantes, causadas por fraudes ou erros. 

Para garantir a confiabilidade das demonstrações financeiras, a Companhia mantém processo de 

conciliação para 100% dos saldos contábeis. As estimativas e premissas necessárias para o 

cumprimento das normas do IFRS são revistas de maneira contínua por meio de testes de 

impairment, inventários e revisão do valor justo. 

A Companhia segue regras claras de provisionamentos para inadimplências, para glosas e para 

processos judiciais, em linha com o grau de risco de que tais eventos venham a ocorrer. 

Em 2015, a Companhia adquiriu um novo sistema corporativo (ERP SAP), cujo processo de 

implementação foi concluído em janeiro de 2017. O ERP SAP permitirá à administração da 

Companhia revisar toda sua base de ativos e estabelecer controles sistêmicos e processuais 

alinhados a essa nova plataforma. A Companhia busca implementar o ERP SAP, inclusive, em 

todas as sociedades por ela adquiridas tão logo o processo de aquisição seja concluído. Além disso, 

com o objetivo de assegurar que o ERP SAP representará adequadamente a alocação dos bens 

do ativo imobilizado, a administração realizou inventário dos equipamentos de imagem nas 

principais regiões de atuação durante o ano de 2016.  

Com a implementação do ERP SAP, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 a 

Companhia continuou a fazer controle e registro das baixas no patrimônio de forma integrada com 

várias áreas pelo sistema. 

(b) estruturas organizacionais envolvidas 

A Companhia possui três órgãos internos responsáveis pelo gerenciamento dos seus controles 

internos: (i) o comitê de auditoria; (ii) o departamento de compliance; e (iii) o departamento de 

controles internos/contabilidade. 

O comitê de auditoria é o órgão responsável por monitorar a qualidade e integridade dos 

mecanismos de controles internos e informações contábeis e financeiras da Companhia, além de 

revisar e supervisionar as atividades dos auditores internos e externos da Companhia. Portanto, 

compete a esse comitê supervisionar as atividades da área de elaboração das demonstrações 

financeiras da Companhia, monitorar a qualidade e integridade das informações e medições não 

contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das 

demonstrações financeiras. O comitê de auditoria é composto por, no mínimo, 3 (três) membros 

escolhidos pelo Conselho de Administração, a quem se reporta diretamente.  

O departamento de compliance é responsável por verificar se os empregados, colaboradores, 

fornecedores e prestadores de serviços contratados pela Companhia, suas controladas e coligadas 

estão cumprindo as políticas adotadas pela Companhia, bem como identificar riscos e elaborar 

planos de ação e medidas para tratamento dos riscos. O departamento de compliance tem por 

objetivo minimizar os riscos legais, proteger a marca e a reputação da empresa, promover uma 

cultura de alto desempenho com integridade e auxiliar a Companhia no desenvolvimento de uma 

cultura em compliance. A área de compliance faz parte da Diretoria Jurídica e de Compliance, que 

responde para o Diretor Presidente. 
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O departamento de controles internos/contabilidade é responsável pela elaboração, consolidação 

e revisão das demonstrações financeiras, observando as normas contábeis aplicáveis. O Diretor 

Financeiro da Companhia é responsável pela fiscalização do departamento de contabilidade.  

(c) forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela administração da 

Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento 

O coordenador do comitê de auditoria da Companhia reporta, trimestralmente, para o conselho de 

administração da Companhia as deficiências e as sugestões de melhoria de forma a mitigar os 

riscos da Companhia.  

O departamento de compliance indica à diretoria estatutária e ao conselho de administração as 

medidas específicas de controle e monitoramento necessárias ao funcionamento efetivo do 

programa de compliance da Companhia, recomendando, conforme o caso, ações corretivas e 

preventivas. 

O departamento de contabilidade reporta trimestralmente, para o Comitê de Auditoria, as 

demonstrações financeiras e informações trimestrais, devendo realizar as eventuais 

recomendações e correções apontadas pelo órgão antes de divulgar os documentos ao mercado. 

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presente no relatório do 

auditor independente 

Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia recebeu, em 

13 de maio de 2019 de seus auditores independentes da Companhia, o relatório de recomendações 

(“Relatório de Recomendações”), do qual não foram identificadas deficiências ou recomendações 

significativas. 

(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório 

circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas 

adotadas 

Não aplicável, tendo em vista que não foram identificadas deficiências ou recomendações 

significativas no Relatório de Recomendações. 
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a. regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e 

remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública 

A Companhia possui uma Política Anticorrupção, que trata do relacionamento da Companhia, 

colaboradores e administradores com a Administração Pública. 

A Política Anticorrupção contém diretrizes e regras para assegurar que a Companhia e aqueles que 

agem em seu nome entendam e observem as leis anticorrupção, que incluem vedação de fraudes 

às licitações e de pagamentos indevidos a agentes da administração pública, a particulares e a 

administradores, colaboradores ou terceiros, bem como restringe envio de brindes, entretenimentos 

e realização de doações à administração pública e/ou seus agentes, candidatos a cargos políticos 

e partidos políticos, a fim de prevenir fraudes.  

Além disso, a Política Anticorrupção faz referência ao canal de denúncias interno da Companhia, 

instituído pelo Código de Conduta da Companhia a fim de promover a detecção de fraudes e ilícitos, 

prevendo, ainda, aplicação de penalidades aos infratores. Para mais informações sobre o canal de 

denúncias da Companhia, vide item 5.4(b) abaixo. 

Os infratores da Política Anticorrupção estão sujeitos às penalidades disciplinares cabíveis, 

incluindo advertências, suspensões, rescisão de contrato e demissões por justa causa. Além de 

responder disciplinarmente, os administradores poderão responder legalmente pela infração 

cometida, conforme aplicável, estando sujeito a multas, penalidades criminais, indenizações civis, 

multas, dentre outras cabíveis. 

Os terceiros, por sua vez, respondem civil e criminalmente por infrações à Política Anticorrupção, 

estando sujeitos, ainda, às penalidades contratuais previstas em cada caso, incluindo perdas e 

danos cabíveis. 

Além disso, a Companhia também possui uma política de licitações, que trata de aspectos da lei de 

licitações, antitruste e anticorrupção, além de trazer controles e obrigações de guarda de 

documentos e informações em pontos de “red flag” do processo. 

(i) principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua 

adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor 

A Companhia reavalia os riscos de integridade e adapta suas política e procedimentos, 

periodicamente, a cada 12 (doze) meses. 

(ii) a estrutura organizacional envolvida no monitoramento do funcionamento e 

da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade 

A Companhia possui uma área de Compliance, que integra a área Jurídica, e o Diretor Jurídico, 

Regulatório e Compliance é também o Compliance Officer da organização. 

Além disso, a Companhia possui um Comitê de Conduta (“Comitê”), constituído desde junho de 

2014, que se reúne periodicamente, sendo um órgão não estatutário e de caráter consultivo e 

permanente, que tem por objetivo analisar as denúncias realizadas no canal de denúncias e decidir 

sobre as consequências a serem adotadas, melhorias no processo e a implantação das ações e 

revisão e disseminação do Código de Conduta da Companhia. 
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O Comitê é constituído por membros das áreas Jurídica, Compliance e Regulatório, Recursos 

Humanos e Auditoria Interna. Ademais, a Companhia possui um canal de denúncias localizado no 

sítio www.canaldaconduta.com.br. 

(iii) código de ética ou de conduta 

A Companhia possui um Código de Conduta devidamente aprovado pelo Comitê de Auditoria e 

pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 12 de novembro de 2015, disponível 

para acesso na página eletrônica da Companhia (www.dasa3.com.br), aplicável a todos os 

colaboradores da Companhia, em todos os níveis, bem como a terceiros. 

O Código de Conduta visa a orientar a conduta de todos os colaboradores da Companhia com 

relação aos clientes, fornecedores, comunidade e interessados ou envolvidos com as atividades da 

Companhia em geral, a fim de garantir atuação de forma responsável, respeitosa e transparente. 

Dentre os tópicos tratados no referido Código de Conduta, destacam-se:  

(i) relação no ambiente de trabalho: as normas relativas à segurança no trabalho, proteção ao 

meio ambiente e à saúde própria e dos demais colegas devem ser observadas, sendo 

vedada a ingestão de bebidas alcóolicas no horário de trabalho e embriaguez dentro da 

Companhia e o porte de armas, devendo os colaboradores que notarem erros e ou falhas 

reporta-las ao superior imediato (ou a quem possam impactar);  

(ii) relações com fornecedores prestadores de serviços e parceiros de negócios: regras para 

contratação, que incluem vedação a favorecimento pessoal ou favorecimento de um 

fornecedor em detrimento do outro, vedação a contratação de terceiros com reputação 

duvidosa e exigência que o contratado partilhe dos mesmo valores defendidos pela 

Companhia;  

(iii) relações com acionistas, investidores potenciais e analistas: devem ser pautadas pela 

transparência, sendo vedadas atitudes discriminatórias e divulgação de informações 

privilegiadas; e  

(iv) relação com concorrentes: as informações da Companhia não devem ser compartilhadas 

com concorrentes e são vedadas ações ou posturas anticoncorrenciais, que prejudiquem a 

Companhia ou seus concorrentes. 

As infrações ao Código de Conduta sujeitam os infratores a medidas disciplinares e/ou penalidades 

com base na legislação trabalhista, civil e/ou criminal, conforme o caso. 

A Companhia promove treinamentos periódicos para seus colaboradores sobre temas relacionados 

ao Código de Conduta. 

 

b. canal de denúncia 

Nos termos do item 5.3.27 do Código de Conduta, existe um canal de denúncias interno da 

Companhia, o Canal da Conduta (telefone: 0800 721 9886 / email: dasa@canaldaconduta.com.br 

/ hotsite: www.canaldaconduta.com.br), por meio do qual colaboradores e administradores da 

Companhia, bem como o público externo, compreendendo ex-colaboradores, fornecedores, 

prestadores de serviços terceirizados e demais partes envolvidas e que tenham relacionamento 

com a Companhia, poderão comunicar eventuais desvios. 

A fim de garantir o anonimato, a Companhia conta com um parceiro externo e independente 

altamente qualificado, a ICTS Global do Brasil, que assegura ao comunicador absoluto anonimato 
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e confidencialidade. Além disso, a Companhia destaca em seu Código de Conduta que é passível 

de punição as represálias contra denunciantes de violação ao Código de Conduta.  

A distribuição do conteúdo das denúncias é realizada pelo parceiro ICTS, obedecendo uma matriz 

de hierarquia e assuntos tratados no canal de denúncias, a fim de que as áreas definidas na matriz 

realizem a apuração das denúncias, analisando a veracidade das informações para que sejam 

tomadas as devidas providências em conjunto com o Comitê de Conduta da Companhia. 

c. procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias 

visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares 

A Companhia contrata profissionais especializados para conduzir auditoria contábil e auditoria legal 

(due diligence) nas sociedades que a Companhia pretende adquirir. Do mesmo modo, a Companhia 

possui assessoria jurídica em todas as operações que envolvem fusão e reestruturações 

societárias, a fim de assegurar a melhor estrutura societária para o negócio, pautada nas regras de 

ética da Companhia e em conformidade com a legislação vigente, inclusive no que concerne a 

questões de compliance e leis anticorrupção. Além disso, nos termos do estatuto social da 

Companhia, as operações de fusão, aquisição e reestruturação societárias estão sujeitas à 

aprovação do Conselho de Administração. 

(d) razões pelas quais o emissor não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas 

para prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a 

administração pública 

Não aplicável. 
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Não há outras informações relevantes relacionadas a esta Seção 5 deste Formulário de Referência. 
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Não há outras informações relevantes relacionadas a esta Seção 5 deste Formulário de Referência. 
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Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

05/11/2004

17/07/1966

Sociedade Cívil Limitada

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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A história da Companhia remonta a 1961, quando o Dr. Humberto Delboni e o Dr. Raul Dias dos 

Santos fundaram o Laboratório de Análises Clínicas MAP, em São Paulo. Em 1974, o Dr. Caio 

Auriemo, que posteriormente viria a se tornar Presidente do Conselho de Administração, cargo que 

deixou de ocupar em 28 de abril de 2009, ingressou como sócio do Laboratório de Análises Clínicas 

MAP, o qual teve sua denominação alterada para Laboratório Clínico Delboni Auriemo S/C Ltda. 

Posteriormente, em 1985, a denominação social da Companhia passou a ser “Delboni Auriemo”. 

A partir de 1982, a Companhia começou a oferecer exames de diagnóstico por imagem 

conjuntamente com os exames de análises clínicas já oferecidos até então (multi-produto) e, em 

1996, construiu o laboratório central na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. 

Em julho de 1999, diversos fundos de investimento liderados pelo Pátria – Banco de Negócios, 

Assessoria, Gestão e Participação Ltda. (“Pátria”) adquiriram participação societária na Companhia 

e, juntamente com Dr. Caio Auriemo, passaram a controlar a Companhia indiretamente por meio 

da Platypus S.A. e da DASA Participações S.A., essa última a principal acionista da Companhia até 

então. 

Em outubro de 1999, o Delboni Auriemo adquiriu o laboratório Bio-Ciência/Lavoisier Análises 

Clínicas S.A. (“Lavoisier”). 

Em setembro de 2000, o Lavoisier foi incorporado pelo Delboni Auriemo, o qual teve sua 

denominação social alterada para Diagnósticos da América S.A., que permanece sendo a atual 

denominação social da Companhia. 

Em dezembro de 2000, a Companhia, com o objetivo de firmar a sua estratégia de expansão 

geográfica (multirregião), adquiriu a Bronstein Administradora Laboratorial S.A. e o Laboratório 

Bronstein S.A., companhias que conjuntamente atuavam no setor de serviços auxiliares de 

diagnóstico no Estado do Rio de Janeiro. 

Em março de 2001, a Companhia prosseguiu com sua estratégia de expansão mediante a aquisição 

da Corlab – Laboratório de Patologia Clínica S.A. e da Lâmina – Laboratório de Análises Clínicas e 

Investigações Anátomo - Patológicas S.A. Referidas companhias foram posteriormente 

incorporadas pela Companhia. 

Em janeiro de 2003, a Companhia expandiu suas operações para a Cidade de Curitiba, no Estado 

do Paraná, adquirindo o Laboratório de Patologia Clínica Curitiba S/C Ltda., o qual também foi 

incorporado pela Companhia posteriormente. 

Assim, após concluídas as incorporações acima mencionadas, a Companhia passou a utilizar em 

suas unidades de atendimento, em conjunto com a marca Delboni Auriemo, as seguintes marcas: 

Lavoisier, Lâmina, Bronstein e Curitiba Santa Casa. 

Em novembro de 2003, a Companhia adquiriu a Presmedi Rio Serviços Médicos Ltda. e o Centro 

Radiológico da Lagoa Ltda., referidos conjuntamente como “CRL”, atuantes no segmento de 

diagnósticos por imagem no Estado do Rio de Janeiro. 

Em maio de 2004, a Companhia adquiriu as sociedades Elkis e Furlanetto – Laboratório Médico 

S/C Ltda., L.A.C. – Laboratório de Análises Clínicas S/C Ltda. e Elkis e Furlanetto – Centro de 

Diagnósticos e Análises Clínicas S/C Ltda., expandindo a sua presença na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo.  
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Em novembro de 2004, a CVM concedeu à Companhia seu registro de companhia aberta e suas 

ações foram admitidas à negociação na BM&FBOVESPA, sendo que suas ações começaram a ser 

negociadas em 19 de novembro de 2004, sob o código DASA3. 

Em abril de 2005, a Companhia adquiriu o Laboratório Pasteur Patologia Clínica S/S Ltda. 

(“Laboratório Pasteur”), o qual está presente há mais de 35 anos na região da Cidade de Brasília, 

Distrito Federal, e conta com o reconhecimento de clientes e da classe médica quanto à sua 

competência e qualidade de atendimento. 

Em julho de 2005, a Companhia adquiriu 92,92% do Laboratório Frischmann Aisengart S.A. 

("Frischmann"), estabelecido na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, onde atua principalmente 

nos setores de análises clínicas e imagem, de modo que sua aquisição representou a entrada da 

Companhia em novos segmentos do mercado, como análises ambientais, análises de organismos 

geneticamente modificados e análises toxicológicas. 

Em outubro de 2005, a Companhia adquiriu a Image Memorial S.A. Empreendimentos e 

Participações Hospitalares, companhia atuante na prestação de serviços de diagnósticos por 

imagem na Cidade de Salvador, Estado da Bahia. 

Em dezembro de 2005, a Companhia adquiriu o Laboratório Alvaro S.A. ("Álvaro"), companhia 

prestadora de serviços de análises clínicas localizada na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná. 

A aquisição representou a entrada da Companhia no mercado de apoio a laboratórios. O plano de 

negócios pressupôs a otimização da estrutura de processamento dos laboratórios centrais, o 

aumento na base de laboratórios servidos e a expansão dos serviços oferecidos pela Companhia 

aos laboratórios então atendidos pelo Álvaro. 

Em 19 de maio de 2006, a Companhia adquiriu os 7,08% remanescentes do capital social do 

Frischmann, passando, assim, a ser titular de 100% do capital social da referida sociedade. 

Em 15 de junho de 2006, a Companhia adquiriu o Laboratório Louis Pasteur Patologia Clínica S/C 

Ltda. (“LabPasteur”). A aquisição foi a primeira operação de análises clínicas da Companhia na 

região Nordeste do Brasil, sendo que a Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à época, possuía 

um mercado de 2,2 milhões de habitantes, com cerca de 33% da população coberta por planos de 

assistência médica privada. 

Em 27 de julho de 2006, a Companhia adquiriu o Laboratório Imuno Ltda., conhecido pela marca 

MedLabor Medicina Laboratorial (“MedLabor”), que presta serviços de análises clínicas nas 

Cidades de Brasília (DF), Palmas (TO) e Valparaíso (GO). O Medlabor representa a segunda 

aquisição da Companhia na Cidade de Brasília, Distrito Federal, onde já atua desde abril de 2005 

por meio da marca Pasteur. 

Em 5 de outubro de 2006, a Companhia adquiriu a Clínica Médica Vita S.A. (“Vita”), que presta 

serviços de diagnósticos por imagem na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. A 

aquisição do Vita representou a primeira operação da Companhia no Estado de Santa Catarina. 

Em 26 de outubro de 2006, a Companhia adquiriu o Laboratório Atalaia Ltda. (“Atalaia”), que presta 

serviços de análises clínicas e diagnósticos por imagem na região metropolitana da Cidade de 

Goiânia, Estado de Goiás. 

Em 24 de maio de 2007, a Companhia adquiriu o Exame Laboratório de Patologia Clínica Ltda. 

(“Exame”), que presta serviços de análises clínicas em Brasília, Distrito Federal. O equivalente a 

14,29% do capital social da Exame foi alienado pelo espólio de um antigo sócio da Exame, de modo 

que, em 14 de dezembro de 2009, foi expedido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e 

Sucessões de Brasília, nos autos do processo n.º 2006.01.1.0122245-2, o alvará judicial para 
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cessão e transferência para a Companhia das 910.052 quotas do Exame, representativas de 

aproximadamente 14,29% de seu capital social, mediante a realização de depósito judicial da 

integralidade do valor das quotas pela Companhia. 

Em 6 de julho de 2007, foi aprovada a incorporação das sociedades Platypus S.A., DASA 

Participações S.A. e Balu 460 Participações S.A. pela Companhia. A incorporação foi motivada pela 

avaliação dos administradores da Companhia e de referidas sociedades de que a adoção pela 

Companhia de uma estrutura de capital pulverizado (true corporation) e o incremento em sua 

dispersão acionária proporcionariam vantagens substanciais para todos os acionistas. 

Com a implementação de referida incorporação, a Companhia passou a ser uma empresa de capital 

pulverizado e teve significativo aumento na dispersão acionária e incremento de liquidez. Não 

houve aumento de capital social da Companhia em decorrência da incorporação, bem como não 

houve substituição de ações dos acionistas não controladores da Companhia, que permaneceram 

com as suas respectivas ações e participações inalteradas. Adicionalmente, não foram promovidas 

alterações estatutárias na Companhia e as vantagens políticas e patrimoniais e demais direitos dos 

acionistas da Companhia não sofreram nenhuma modificação. 

Em 19 de julho de 2007, a Companhia adquiriu o CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas 

Ltda. (“CientíficaLab”), que atualmente presta serviços de análises clínicas para a rede pública 

(SUS - Sistema Único de Saúde) nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas 

e Goiás. 

Em 29 de agosto de 2007, a Companhia adquiriu o Med Imagem Ultra-Sonografia e Radiologia 

Ltda. (“Med Imagem”), empresa que presta serviços de imagem nas Cidades de Niterói, São 

Gonçalo e Rio de Janeiro, todas no Estado do Rio de Janeiro. 

Em 19 de novembro de 2008, a Companhia adquiriu a Maxidiagnósticos Participações Ltda., a 

Digirad Diagnósticos Médicos Ltda., a Clínica Radiológica Clira Ltda., a Cedimax Diagnósticos 

Médicos Ltda. e a Clínica Radiológica Brafer Ltda., que compõem o grupo Maximagem 

(“Maximagem”), atuante na prestação de serviços de diagnósticos por imagem nas Cidades de 

São Paulo e Santo André, ambas no Estado de São Paulo.  

Em 5 de dezembro de 2008, a Companhia adquiriu a Cedic – Centro de Diagnósticos por Imagem 

de Cuiabá Ltda., a Centro Médico de Imagenologia Ltda., a Ressonância Magnética Cuiabá Ltda., 

que compõem o grupo Cedic (“Cedic”), e a Centro Médico de Diagnóstico Laboratorial Ltda. 

(“Cedilab”), empresas atuantes na prestação de serviços diagnósticos por imagem e análises 

clínicas nas Cidades de Cuiabá e Várzea Grande, ambas no Estado do Mato Grosso. 

Em 20 de janeiro de 2009, a Companhia adquiriu a totalidade das quotas representativas do capital 

social da Unidade Cearense de Imagem Ltda. (“Unimagem”), atuante na prestação de serviços de 

diagnósticos por imagem na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 

Em 11 de agosto de 2009, foi aprovada a proposta de conferência da totalidade das quotas detidas 

pela Companhia em suas controladas CientíficaLab e Ressonância Magnética Cuiabá Ltda. ao 

capital social da Centro Médico de Imagenologia Ltda., uma terceira sociedade também controlada 

pela Companhia. 

Em 1º de setembro de 2009, foram incorporadas pela Companhia as seguintes sociedades 

controladas: (i) LabPasteur, (ii) MedLabor, (iii) Vita, (iv) Clínica Radiológica Brafer Ltda., 

(v) Cedimax Diagnósticos Médicos Ltda., (vi) Clínica Radiológica Clira Ltda., (vii) Digirad 

Diagnósticos Médicos Ltda. e (viii) Maxidiagnósticos Participações Ltda. 
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Em 1º de dezembro de 2009, foram incorporadas pela Companhia as seguintes sociedades 

controladas: (i) Frischmann, (ii) Image Memorial Ltda., (iii) Álvaro, (iv) Atalaia, (v) Med Imagem, 

(vi) Centro de Diagnósticos por Imagem de Cuiabá Ltda., (vii) Cedilab e (viii) Unimagem. 

Em 9 de dezembro de 2009, foi constituída a sociedade DA Participações Ltda. 

(“DA Participações”), sociedade controlada pela Companhia, que tem por objeto social a 

participação em quaisquer outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia ou 

acionista, no Brasil ou no exterior, e a administração de bens próprios e ou de terceiros. 

Em 31 de dezembro de 2009, foi incorporada pela Companhia a sociedade controlada Exame. 

Em 23 de fevereiro de 2010, foi constituída a sociedade DASA Brasil Participações Ltda. (“DASA 

Brasil”), uma sociedade controlada pela Companhia que tem por objeto social a participação em 

quaisquer outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia ou acionista, no Brasil 

ou no exterior, e a administração de bens próprios e ou de terceiros. 

Em 12 de maio de 2010, foi constituída a sociedade DASA Participações e Empreendimentos Ltda. 

(“DASAPAR”), sociedade controlada pela Companhia que tem por objeto social a participação em 

quaisquer outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia ou acionista, no Brasil 

ou no exterior, e a administração de bens próprios e ou de terceiros. 

Em 12 de maio de 2010, foi constituído, ainda, o Instituto de Ensino e Pesquisa DASA, associação 

civil organizada para fins não econômicos, na qual a Companhia participa como associada 

fundadora, juntamente com outra sociedade controlada pela Companhia. 

Em 25 de outubro de 2010, a DA Participações celebrou os Instrumentos Particulares de Compra 

e Venda de Ações e Outras Avenças para a aquisição de 100% do capital social do Instituto de 

Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife Ltda. (“CERPE”), sociedade anônima de capital 

fechado, transformada em sociedade limitada em 07 de dezembro de 2012, atuante com grande 

representatividade no ramo de análises clínicas, densitometria óssea e medicina nuclear na Cidade 

de Olinda, Estado do Ceará, com receita bruta registrada, em 2009, no valor de R$39 milhões. A 

CERPE foi posteriormente incorporada pela Companhia, conforme aprovado em assembleia geral 

extraordinária realizada em 1º de novembro de 2018. 

Em 11 de novembro de 2010, foi aprovada a participação da Companhia como associada fundadora 

na constituição de uma associação civil, organizada para fins não econômicos, denominada 

Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica – ABRAMED, que tem por objeto especialmente 

promover a congregação associativa de organizações de instituições privadas de serviços 

auxiliares de diagnóstico, comprometidas com a ética e a qualidade dos serviços prestados à 

comunidade. 

Em 20 de dezembro de 2010, a Companhia firmou contratos de compra e venda de quotas 

representativas de 16,5% do capital votante e total da CDPI – Clínica de Diagnóstico por Imagem 

Ltda., 28% do capital votante e total da Clínica de Ressonância e Multi Imagem Ltda., 10,0% do 

capital votante e total da Pro Echo Cardiodata Serviços Médicos Ltda., sob a condição suspensiva 

da realização da incorporação de ações de emissão da MD1 Diagnósticos S.A. (companhia 

controladora das sociedades mencionadas acima), a qual foi devidamente aprovada pelos 

acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 5 de janeiro de 2011, 

com a consequente conversão da MD1 Diagnósticos S.A. em subsidiária integral da Companhia. 

Em decorrência da mencionada incorporação de ações, (i) a MD1 Diagnósticos S.A tornou-se 

subsidiária integral da Companhia, (ii) as sociedades CDPI – Clínica de Diagnóstico por Imagem 

Ltda., Clínica de Ressonância, Multi Imagem Ltda., Pro Echo Cardiodata Serviços Médicos Ltda. e 

Laboratórios Médicos Dr. Sérgio Franco Ltda. passaram a ter seu capital integralmente detido, 
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direta ou indiretamente, pela Companhia, e (iii) os antigos acionistas da MD1 Diagnósticos S.A. 

receberam ações de emissão da Companhia, representativas de 26,36% de seu capital social. 

Em 4 de fevereiro de 2011, a Companhia aprovou a cessão, pela DASA Real Estate 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“DASA Real Estate”) para a Companhia, de 500 quotas do 

capital social da DA Participações, passando o capital social da DA Participações a ser detido em 

sua totalidade pela Companhia. Ato contínuo, nessa mesma oportunidade, foi aprovada a 

incorporação da DA Participações pelo Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear do Recife 

S.A., ou seja, uma reorganização societária envolvendo duas sociedades controladas diretamente 

pela Companhia, que resultou na extinção da DA Participações. 

Em 9 de maio de 2011, foram constituídas as seguintes sociedades empresárias limitadas, 

controladas diretamente pela Companhia: (i) DASA Nordeste Participações Ltda., (ii) DASA 

Sudoeste Participações Ltda. e (iii) DASA Centro Oeste Participações Ltda. 

Em 17 de maio de 2011, foi constituída a DASA LOG Empreendimentos Ltda., sociedade 

empresária limitada controlada diretamente pela Companhia. 

Em 4 de julho de 2011, a DASA Brasil, sociedade controlada pela Companhia à época, celebrou 

um contrato para a aquisição de participação societária equivalente a 80% do capital social da 

PREVILAB Análises Clínicas Ltda. (“PREVILAB”), sociedade com sede na Cidade de Piracicaba, 

Estado de São Paulo, atuante no ramo de análises clínicas e anatomia patológica nas Cidades de 

Piracicaba, Americana, Limeira, Santa Bárbara D’Oeste, São Pedro, Rio das Pedras, Tietê, Capivari 

e São Paulo, todas situadas no Estado de São Paulo. 

Ainda em 4 de julho de 2011, a MD1 Participações Ltda. (sociedade controlada pela Companhia à 

época, também celebrou contrato para a aquisição de participação societária equivalente a 100% 

do capital social da CYTOLAB –Laboratório de Anatomia e Patológica, Citologia Diagnóstica e 

Análises Clínicas Ltda. (“CYTOLAB”), sociedade com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado 

de São Paulo, atuante no ramo de análises clínicas por intermédio de laboratórios contratados e 

prestação de serviços nas áreas de citologia e anatomia patológica, diagnóstico por imagem e 

métodos gráficos e medicina nuclear, nas Cidades de Mogi das Cruzes, Arujá, Itaquaquecetuba, 

São Paulo e Guararema, todas situadas no Estado de São Paulo. 

Em 10 de outubro de 2011, a MD1 Diagnósticos S.A. foi incorporada pela MD1 Participações Ltda., 

com a consequente extinção da MD1 Diagnósticos S.A. Em 1º de novembro de 2011, os acionistas 

da Companhia aprovaram a incorporação, pela Companhia, da sua controlada MD1 Participações 

Ltda., com consequente extinção da MD1 Participações Ltda. 

No exercício social de 2012, teve início a operação de esteira 100% automatizada, com capacidade 

de gerenciar cerca de 12 mil tubos por dia e processar quatro milhões de exames por mês. 

No exercício social de 2013, os destaques foram as ações para modernizar a produção de Análises 

Clínicas da Companhia. Foi inaugurada a segunda esteira do Núcleo Técnico Operacional 

localizado em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. Com isso, foi concluído todo o aporte 

tecnológico planejado para este Núcleo, tornando-o mais produtivo. Além disso, entrou em 

operação o núcleo de genética laboratorial, responsável pela captação e realização de mix de maior 

complexidade nas áreas de neonatologia e genética médica. 

Em 23 de dezembro de 2013, a Companhia foi informada acerca da oferta pública voluntária de 

aquisição de controle da Companhia realizada por Cromossomo Participações 

II S.A. ("Cromossomo II"), para aquisição de, no mínimo, 82.362.124 ações, correspondentes a 

26,41% mais 1 ação do capital social da DASA, até a totalidade das ações ordinárias de emissão 

da Companhia, ao preço por ação de R$15,00 ("OPA 1"). 
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O leilão da OPA 1 foi realizado em 10 de fevereiro de 2014. Com a conclusão da OPA, foram 

adquiridas pela Cromossomo II o total de 150.769.012 ações, representando 48,35% do capital 

social da Companhia. A participação da Cromossomo II, em conjunto com a de seus controladores 

indiretos, Edson de Godoy Bueno e Dulce Pugliese de Godoy representava 71,94% do capital social 

da Companhia.  

No dia 22 de dezembro de 2014, o Sr. Pedro de Godoy Bueno foi eleito para assumir a Presidência 

da Companhia a partir de 16 de janeiro de 2015. 

No dia 27 de dezembro de 2014 a Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em 

geral a venda, pela Companhia, da Pro-Echo Cardiodata Serviços Médicos Ltda. e da Lafê Serviços 

Diagnósticos Ltda. para a Newscan Serviços Médicos Ltda., a qual foi concluída em 1º de abril de 

2015. Tal venda teve como objetivo cumprir o Termo de Compromisso de Desempenho celebrado 

entre a Companhia e o CADE.  

Em agosto de 2015, foi concluída a instalação da primeira esteira 100% automatizada do 

Laboratório Central de São Paulo (Alphaville).  

Conforme instrumento particular de distrato social, firmado em 30 de setembro de 2015, a 

sociedade DASA Property Participações Ltda. foi dissolvida e extinta. 

Em 1º de outubro de 2015, a controlada indireta da Companhia Stat Análises Clínicas Ltda. foi 

incorporada pela empresa controlada direta da PREVILAB. 

Em 29 de dezembro de 2015, a Companhia foi informada acerca da oferta pública voluntária de 

aquisição de ações da Companhia realizada pela Cromossomo II, para aquisição de até 86.580.887 

ações, correspondentes à totalidade das ações em circulação, ao preço por ação de R$10,50 

("OPA 2"). 

O leilão da OPA 2 foi realizado em 1º de fevereiro de 2016. A Cromossomo II informou que foram 

adquiridas 79.723.350 ações, representativas de 92% do total de ações objeto da oferta, com o que 

a Cromossomo II em conjunto com o Sr. Edson de Godoy Bueno e a Sra. Dulce Pugliese de Godoy 

Bueno passaram a deter um total de 304.031.746 ações, representativas de 97,79% do capital da 

DASA, descontadas as ações em tesouraria. 

As ações deixaram de ser negociadas no Novo Mercado no dia imediatamente após o leilão da 

OPA 2, passando a serem negociadas no segmento tradicional da BM&FBOVESPA. 

Em 19 de junho de 2016, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem por cento) das quotas da 

sociedade Antônio P. Gaspar S.S, que presta serviços de análises clínicas no Estado do Maranhão. 

Em 26 de outubro de 2016, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem por cento) das quotas 

do Laboratório de Análises Clínicas Gilson Cidrim Ltda., que presta serviços de análises clínicas no 

Estado de Pernambuco, que foi posteriormente incorporado pela Companhia, conforme aprovado 

em assembleia geral extraordinária realizada em 1º de novembro de 2018. 

Em 23 de novembro de 2016, a Companhia adquiriu 100% (cem por cento) das quotas das 

sociedades Laboratório Oswaldo Cruz Ltda., Biomed Diagnósticos Laboratoriais Ltda., e Sawaya & 

Giana Serviços Auxiliares de Organização de Escritórios Ltda., que prestam serviços de análises 

clínicas no Estado de São Paulo. O Laboratório Oswaldo Cruz Ltda. e a Biomed Diagnósticos 

Laboratoriais Ltda. foram posteriormente incorporados pela Companhia, conforme aprovado em 

assembleia geral extraordinária realizada em 1º de fevereiro de 2018. Em 25 de julho de 2018, a 

Companhia e a DASA Real Estate aprovaram a dissolução da Sawaya & Giana Serviços Auxiliares 

de Organização de Escritórios Ltda., com sua consequente liquidação e extinção. 
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Em 20 de dezembro de 2016, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem por cento) das quotas 

do Laboratório de Endocrinologia e Metabologia da Bahia Ltda. (Leme), que presta serviços de 

análises clínicas no Estado da Bahia. A Leme foi posteriormente incorporada pela Companhia, 

conforme aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 1º de outubro de 2018. 

Em 29 de maio de 2017, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem por cento) das quotas do 

Laboratório Médico Vital Brasil Ltda., que presta serviços de análises clínicas no Estado de São 

Paulo. O Laboratório Médico Vital Brasil Ltda. foi posteriormente incorporado pela Companhia, 

conforme aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 1º de fevereiro de 2018. 

Em 27 de setembro de 2017, a Companhia adquiriu parte das ações de emissão da Salomão e 

Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A. (“SZD”), que presta serviços de análises clínicas no 

Estado de São Paulo, representando 91,67% do capital social de SZD. No mesmo dia, foi aprovada 

em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da totalidade das ações de emissão da SZD 

pela Companhia, tornando-se a SZD uma subsidiária integral da DASA. 

Em 2 de outubro de 2017, a Companhia adquiriu, diretamente, 50,06% (cinquenta inteiros e seis 

centésimo por cento) das ações da Laboratório Médico Santa Luzia S.A. e, indiretamente, 50,06% 

(cinquenta inteiros e seis centésimo por cento) das quotas da Laboratório de Pesquisas Clínicas e 

Bromatológicas Ltda. e da Usina de Diagnóstico e Alta Performance S.A., as quais prestam serviços 

de análises clínicas no Estado de Santa Catarina. Em assembleia geral de acionistas realizada em 

12 de novembro de 2018, foi aprovada a dissolução da Usina de Diagnóstico e Alta Performance 

S.A., com sua consequente liquidação e extinção. 

Em 10 de outubro de 2017, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem por cento) das quotas 

do MOB Laboratório de Análises Clínicas Ltda., que presta serviços de análises clínicas no Estado 

de Santa Catarina. O MOB Laboratório de Análises Clínicas Ltda. foi posteriormente incorporado 

pela Companhia, conforme aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 1º de abril 

de 2019. 

Em 20 de dezembro de 2017, a Cromossomo II, acionista controladora da Companhia, foi 

incorporada pela Companhia. A incorporação não resultou em aumento de capital da Companhia e 

as ações de emissão da Companhia foram transferidas aos acionistas da Cromossomo II. Em 

decorrência da incorporação, a Cromossomo II foi extinta e sucedida pela Companhia em todos os 

seus direitos e obrigações.  

Em 20 de março de 2018, a Companhia celebrou um contrato de compra e venda para a aquisição 

direta de 100% (cem por cento) das quotas do capital social do Laboratório Deliberato de Análises 

Clínicas Ltda., que presta serviços de análises clínicas na Grande São Paulo. A aquisição foi 

concluída em 2 de abril de 2018. 

Em 13 de abril de 2018, o Conselho de Administração aprovou a aquisição, pela Companhia, de 

participação societária representativa de 100% (cem por cento) do capital social da Cromossomo 

Participações V S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

que tem por objeto a participação em outras sociedades. A participação foi posteriormente alienada 

em 16 de novembro de 2018. 

Em 18 de abril de 2018, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem por cento) das quotas do 

capital social da Insitus Serviços Médicos e Laboratoriais Ltda., que presta serviços de análises 

clínicas no Estado de São Paulo. 

Em 1º de outubro de 2018, a Companhia adquiriu, diretamente, participação societária 

representativa de 90% (noventa por cento) do capital social da Fernando Henriques Pinto Junior & 

Cia Ltda., que presta serviços de análises clínicas no interior do Estado de São Paulo. 
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Em 12 de novembro de 2018, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem por cento) das quotas 

do capital social da Valeclin Laboratório de Análises Clínicas Ltda., que presta serviços de análises 

clínicas em São José dos Campos, interior do Estado de São Paulo. 

Em 19 de dezembro de 2018, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem por cento) do Grupo 

São Camilo, composto pelas empresas Ruggeri & Piva Ltda., Maringá Medicina Nuclear Ltda., 

Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda. e Aliança Biotecnologia Ltda., 

que presta serviços de análises clínicas em Maringá, interior do Estado do Paraná. 

Em reunião do conselho de administração realizada em 1º de fevereiro de 2019, foi aprovada a 

aquisição de participação societária representativa de 75% do capital da DB Genética Serviços 

Laboratoriais Ltda., sociedade empresária limitada, com sede social na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo.  

Em reunião do conselho de administração realizada em 22 de fevereiro de 2019, foi aprovada a 

aquisição de participação societária representativa de 100% do capital Dresch Martinhago Clínica 

Médica S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede social na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo. 
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Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não era objeto de qualquer 

pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial. 
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Não há outras informações relevantes relacionadas a esta Seção 6 do Formulário de Referência. 
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A Companhia e suas controladas atuam no setor de saúde, especificamente no segmento de 

serviços auxiliares de apoio diagnóstico, tanto no setor público como no setor privado. A Companhia 

e suas controladas, atualmente, no setor privado, atuam em 10 Estados brasileiros, bem como no 

Distrito Federal, por meio de suas 40 marcas. No setor de apoio, a Companhia e suas controladas 

atuam em todos os Estados da federação, bem como no Distrito Federal.  

A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços auxiliares de apoio diagnóstico 

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

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

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

laboratórios contratados; bem como outros serviços auxiliares de apoio diagnóstico (SAD), 

exclusivamente através de empresas médicas especializadas, como exemplo nas áreas de: a) 

citologia e anatomia patológica; b) diagnóstico por imagem e métodos gráficos; e c) medicina 

nuclear; (ii) a prestação de serviços médicos ambulatoriais com abrangência para consultas 

médicas, procedimentos ambulatoriais, procedimentos ambulatoriais com recursos para realização 

de procedimentos cirúrgicos e exames complementares e administração de medicamentos para 

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

de assistência médico-hospitalar ou outras modalidades de custeio da saúde; (iii) a exploração de 

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

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

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

de jornais, livros, revistas, periódicos e outros veículos de comunicação escrita, destinados à 

divulgação científica ou das atividades compreendidas no âmbito de atuação da Companhia; (d) 

outorga e administração de franquia empresarial, compreendendo fundo de propaganda e 

divulgação, treinamento e seleção de mão-de-obra, indicação de fornecedores de equipamentos e 

material de pesquisa, entre outros; e (iv) a participação em outras sociedades, empresárias ou não 

empresárias, na qualidade de sócia, quotista ou acionista. 

A Companhia atua em cinco mercados: (i) ambulatorial; (ii) hospitalar; (iii) apoio a laboratórios; 

(iv) setor público e (v) pesquisa clínica. 

Os mercados ambulatorial e hospitalar ofertam uma ampla gama de serviços de apoio diagnóstico 

em 768 unidades de atendimento, incluindo 80 unidades hospitalares.  

A Companhia oferece ao mercado ambulatorial e hospitalar três níveis de atendimento (premium, 

executivo e básico), visando a adequar os atributos dos serviços prestados a segmentos 

específicos do mercado em consonância com os diferentes produtos ofertados pelos planos de 

saúde e com as diferenças socioeconômicas de cada região. Esses níveis de atendimento são 

ofertados com marcas distintas. As marcas diferem entre si de acordo com os serviços de apoio 

oferecidos e, consequentemente, com os preços cobrados.  

Ressalte-se que a qualidade dos exames realizados segue o mesmo padrão devido à centralização 

das análises das amostras nos laboratórios centrais ou nas centrais de laudos, independentemente 

do segmento de atuação da marca e da localização das unidades de atendimento.  

O atendimento à população de baixa renda é realizado pelo projeto “Laboratório Popular”, por meio 

da utilização de algumas marcas da Companhia, como “Lavoisier” e “Bronstein”. O foco desse 

projeto é prover serviços auxiliares de apoio diagnóstico com preços populares a pacientes que não 

possuem planos de saúde. 

PÁGINA: 86 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas 

2 

 

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), o número de brasileiros 

cobertos por planos de saúde privados e planos de autogestão, tem crescido na última década, 

mas nos últimos anos ocorreu um decréscimo. Em 2006, o número de beneficiários era de 

aproximadamente 37,2 milhões, tendo alcançado, em 2014, aproximadamente 50,4 milhões, 

passando para 47,2 milhões em 2018, cobrindo aproximadamente 22,7% da população total. Em 

2018, o número de beneficiários aumentou 0,3% em relação a 2017. 

As operações de apoio a laboratório realizadas pela Companhia estão presentes em todos os 

Estados e nas principais capitais do país, por meio de representantes comerciais e escritórios 

regionais responsáveis pelo processo de vendas dos serviços e pela coordenação da coleta de 

amostras em todo o território nacional.  

O serviço de apoio a laboratórios inclui as seguintes etapas: 

 estudo da localização do laboratório e planejamento das rotas de coleta; 

 envio do material de apoio ao laboratório conveniado; 

 captação, no laboratório conveniado, do material biológico que será analisado; 

 transporte padronizado do material utilizando os meios de transporte adequados, de acordo 

com a região e complexidade do exame; 

 acondicionamento das amostras em mesas refrigeradas para a triagem, até o processo de 

aliquotagem e realização dos exames pela unidade técnica; 

 estocagem de materiais na soroteca (sistema de armazenamento e recuperação de soros); 

e 

 disponibilidade dos laudos através de um sistema online. 

Com relação à prestação de serviços em análises clínicas e procedimentos diagnósticos para o 

setor público de saúde, a Companhia adquiriu, em 2007, o “CientificaLab”, um provedor privado 

que integra a rede de Sistema Único de Saúde (“SUS”) por meio de contratos estabelecidos por 

licitações públicas. Em 31 de dezembro de 2018, tais contratos eram atendidos em 1.002 pontos 

de coleta para realização de exames, correspondendo a 75 unidades hospitalares e 927 redes 

ambulatoriais, além de contar com um núcleo técnico operacional, os quais, em conjunto, 

atenderam 6,7 milhões de requisições em 2018. 

Adicionalmente, para a realização de exames de análises clínicas, as amostras são coletadas nas 

unidades de atendimento e transportadas para o laboratório central mais próximo. 

Aproximadamente 90% dos resultados dos exames de rotina podem ser retirados nas unidades ou 

acessados, com segurança, pela internet, no mesmo dia em que as amostras são coletadas. Os 

demais exames demandam mais de um dia para o processamento e, em média, são devolvidos em 

dois dias. Os laboratórios centrais processam as amostras das unidades de atendimento e também 

amostras de testes não urgentes, coletados por hospitais servidos pelo segmento hospitalar, 

quando os mesmos não processam os exames internamente. Os exames urgentes são analisados 

na própria unidade hospitalar. Todos os profissionais envolvidos são treinados para o recebimento 

e a análise das amostras dos laboratórios conveniados. 

Para os serviços de imagem diagnóstica, a Companhia conta com a central de laudos, na qual é 

feita a análise das imagens recebidas das unidades de atendimento. Assim que o laudo fica pronto, 

é reenviado para a unidade de atendimento onde o cliente pode retirá-lo. 

O investimento e o cuidado da Companhia com a logística visam a suprir a necessidade de 

transporte rápido e com a segurança de amostras coletadas em diversas regiões. Nesse sentido, o 

PÁGINA: 87 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas 

3 

 

plano de negócios da Companhia ainda pressupõe a otimização da estrutura de processamento 

dos laboratórios centrais, o aumento na base de laboratórios servidos e a expansão dos serviços 

oferecidos aos laboratórios atendidos pela marca “Álvaro”. 

Franquias 

Parte das unidades de atendimento no mercado ambulatorial são unidades franqueadas, 

caracterizadas tipicamente como um posto de coleta de material biológico para execução de 

determinados exames de análises clínicas e, em alguns casos, também realizam exames de 

imagem, sendo a unidade franqueada responsável por:  

 atendimento e cadastro de clientes; 

 coleta de material biológico dos clientes; 

 preparo do material biológico coletado para transporte até os núcleos técnicos operacionais 

(“NTO’s”) da franqueadora para a execução dos exames de análises clínicas; e 

 recebimento e impressão dos resultados dos exames, bem como disponibilização destes 

aos clientes. 

Adicionalmente, é de responsabilidade do franqueado cumprir os padrões técnicos, operacionais, 

comerciais e padrões de marketing, bem como a territorialidade atribuída pela Companhia à 

unidade franqueada. 
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

 (a) interesse público que justificou sua criação 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista. 

 

(b) atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de 

universalização 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista. 

 

(c) processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista. 

 

PÁGINA: 89 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais 

 

 (a) produtos e serviços comercializados 

O único segmento operacional da Companhia divulgado nas demonstrações financeiras dos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 é o segmento de “Serviços 

Auxiliares de Apoio Diagnóstico” ("SAD"), que engloba todas as atividades descritas no item 7.1 

deste Formulário de Referência. A Companhia atua nas áreas de análises clínicas, diretamente, ou 

em caráter suplementar, por intermédio de laboratórios contratados. Adicionalmente, atua em 

outros SAD, exclusivamente por meio de empresas médicas especializadas como, por exemplo, 

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

e (c) medicina nuclear. As receitas provenientes e lucros ou prejuízos resultantes deste segmento, 

referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, encontram-se 

descritos nas tabelas abaixo: 

(b) receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia 

A receita líquida da Companhia advém do SAD, seu único segmento operacional, conforme 

demonstrado abaixo: 

(em milhares de reais, 
exceto %) 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2018 % 2017 % 2016 % 

Serviços Auxiliares de 
Apoio Diagnóstico 

4.269.567 100,0% 3.399.308 100,0% 3.040.775 100,0% 

Receita líquida 3.933.451 100,0% 3.399.308 100,0% 3.040.775 100,0% 

(c) lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da 

Companhia 

O lucro da Companhia advém do SAD, seu único segmento operacional, cuja representatividade 

no lucro líquido da Companhia está demonstrada abaixo: 

(em milhares de reais, 
exceto %) 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2018 % 2017 % 2016 % 

Serviços Auxiliares de 
Apoio Diagnóstico 

185.305 100,0% 134.456 100,0% 95.206 100,0% 

Lucro (prejuízo) líquido 185.305 100,0% 134.456 100,0% 95.206 100,0% 
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 (a) características do processo de produção e (b) características do processo de 

distribuição 

Os serviços auxiliares de apoio diagnóstico (“SAD”) compreendem a realização de diversas 

modalidades de exames, objetivando auxiliar o médico ou profissionais da saúde devidamente 

habilitados na realização de diagnósticos, prevenção e avaliação de risco, definição prognóstica e 

monitoramento terapêutico. 

As atividades técnicas desenvolvidas pela Companhia dividem-se, basicamente, nas seguintes 

áreas: (i) patologia clínica/medicina laboratorial ou análises clínicas; (ii) citologia e anatomia 

patológica; e (iii) diagnóstico por imagem e métodos gráficos e medicina nuclear.  

As áreas de patologia clínica/medicina laboratorial ou análises clínicas e citologia e anatomia 

patológica são centralizadas em unidades de produção denominadas de Núcleos Técnico 

Operacionais (NTO) ou Núcleos Técnicos Hospitalares (NTH). Os procedimentos de diagnóstico 

por imagem e métodos gráficos e medicina nuclear são realizados nas unidades de atendimento. 

Os SAD têm início no recebimento da informação contida na solicitação do médico, ou do 

profissional da área de saúde habilitado, cadastrado no sistema de atendimento ou no recebimento 

de informação e amostras biológicas de laboratórios conveniados para a realização de exames 

dentro das áreas mencionadas acima. Após a realização dos exames e análise dos resultados, os 

laudos são disponibilizados aos clientes, ao médico solicitante ou laboratório conveniado por meio 

eletrônico ou físico nas unidades de atendimento. 

A produção desses exames depende de: (i) conhecimento médico, técnico e científico; 

(ii) equipamentos adequados; (iii) profissionais habilitados; (iv) metodologias validadas e insumos 

específicos para cada área de atuação; (v) processos definidos e (vi) qualidade assegurada. 

O processo de realização dos exames relacionados aos serviços auxiliares de apoio diagnóstico 

compreende as seguintes etapas: 

1. Informação e preparo do cliente para a realização do exame 

É uma etapa de fundamental importância para a garantia da qualidade e com impacto direto no 

resultado do exame, devido a diversos fatores que interferem na realização e/ou avaliação dos 

exames, tais como tempo de jejum e tipo de dieta, realização de atividade física em período próximo 

à coleta, tabagismo, uso de medicamentos, entre outros. Para que o cliente seja orientado da 

melhor maneira possível, a Companhia dispõe de informações atualizadas em seus sistemas de 

atendimento disponíveis nas centrais de relacionamento (call centers) e sites na internet, além da 

própria unidade de atendimento, que fornecem ao cliente as informações necessárias para a 

realização dos exames. Para laboratórios conveniados, onde o processo de coleta é de 

responsabilidade destes, as orientações são realizadas quanto aos tipos de amostras biológicas, 

materiais de coleta e acondicionamento para transporte.  

2. Cadastro, coleta e transporte 

Os clientes provenientes do mercado ambulatorial comparecem a uma das unidades de 

atendimento da Companhia, previamente informados e preparados, onde é realizado um cadastro 

contendo informações do paciente, do médico solicitante, dos exames solicitados e informações 

clínicas relevantes; sempre mediante a apresentação de documento de registro pessoal do cliente. 

O cliente deverá apresentar a solicitação do médico ou de um profissional da saúde habilitado com 

descrição dos exames que devem ser coletados e/ou executados. Existem dois procedimentos 

distintos, de acordo com o tipo de exame a ser realizado pelo cliente: (i) nos casos de exames de 
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análises clínicas e anatomia patológica, as amostras são recebidas ou coletadas na unidade de 

atendimento e, posteriormente, transportadas a um dos NTOs da Companhia para processamento, 

análise e liberação dos resultados; e (ii) nos casos de exames de imagem e métodos gráficos, o 

cliente realiza os exames na unidade de atendimento, com emissão do respectivo relatório na 

própria unidade e/ou após análise em uma das centrais de laudo da Companhia. 

Nas operações hospitalares, os cadastrados são realizados por meio de integração com o sistema 

de atendimento hospitalar e as coletas, quando forem de responsabilidade da Companhia, 

realizadas em turnos previamente definidos ou sob demanda, na estrutura do hospital. Após 

encaminhamento das amostras biológicas para o NTH, os exames são realizados e os resultados 

avaliados, para disponibilização do laudo ao hospital. 

A coleta dos materiais biológicos é realizada por profissionais devidamente habilitados para a 

atividade e seguem procedimentos operacionais padrão designados pela Companhia, pautados em 

literatura técnico-científica e em boas práticas laboratoriais. 

A Companhia realiza o transporte das amostras biológicas e de insumos. O transporte é realizado 

por meio de frota própria ou serviço terceirizado devidamente habilitado para tal, seguindo as 

normativas e legislações vigentes e garantindo o acondicionamento apropriado dos materiais para 

a realização dos exames, conforme designado pela Companhia nos seus sistemas de atendimento, 

com base em literatura científica e nas boas práticas laboratoriais. A quantidade de veículos da 

frota está descrita no item 7.5. As rotas logísticas são definidas com base no horário de 

funcionamento das unidades e no tempo de estabilidade das amostras para a realização dos 

exames laboratoriais. 

No mercado de SAD, a Companhia presta serviços de patologia clínica/medicina laboratorial ou 

análises clínicas e anatomia patológica para outros laboratórios, por meio da marca "Álvaro", 

"Atalaia" e "Sérgio Franco" mediante a captação e recebimento de amostras biológicas para o 

processamento dos exames nos diferentes NTOs. Essa atividade conta com representantes 

comerciais, escritórios regionais, sistema de transporte via aérea e terrestre, próprio e terceirizado 

sempre observando a adequada conservação e transporte das amostras nos termos da legislação 

vigente; sistema de informática para acompanhamento de todo o processo e suporte aos clientes 

(laboratórios). A quantidade de representantes está descrita na seção 7.1. Essas amostras são 

oriundas das coletas que a Companhia recebe de todos os Estados e que chegam aos aeroportos 

de Cumbica, Congonhas e Viracopos, todos localizados no Estado de São Paulo. As equipes são 

devidamente treinadas e preparadas para a manipulação e o acondicionamento das amostras, 

conforme as normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), The Air Transport 

Association (IATA) e as autoridades brasileiras de vigilância sanitária. Em geral, as amostras 

coletadas são processadas e os resultados são disponibilizados eletronicamente aos clientes no 

prazo de 24 a 48 horas a partir da coleta do material. 

3. Execução dos Exames 

Os exames de patologia clínica/medicina laboratorial ou análises clínicas e citologia e anatomia 

patológica são realizados nos Núcleos Técnico Operacionais ou Hospitalares seguindo elevado 

padrão de qualidade analítica, com responsabilidade técnica assegurada na forma da legislação 

vigente. 

No primeiro grupo, os exames são realizados em amostras provenientes de coleta de sangue 

periférico, urina, fezes ou outros líquidos biológicos. 

As amostras para a realização de citologia e anatomia patológica correspondem à análise de 

tecidos ou líquidos corporais. 
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As metodologias e equipamentos analíticos utilizados são validados e possuem seu desempenho 

avaliado por controles internos e externos de qualidade, garantindo a precisão e exatidão dos 

exames realizados.  

Os processos e controles destes são realizados com base em sistemas de certificação ou 

acreditação de qualidade e contemplam cronograma de auditorias internas e externas nas áreas 

produtivas. 

Os profissionais responsáveis pela realização dos exames laboratoriais são legalmente habilitados 

para tais atividades e constantemente treinados para garantia do melhor desempenho. 

Todos os Núcleos Técnico Operacionais são devidamente registrados no conselho de classe 

regional e possuem um responsável técnico habilitado. 

O portfólio de exames disponível é definido por critérios técnicos, científicos e necessidade clínica, 

estando em constante atualização no que se refere às tecnologias diagnósticas disponíveis. A 

implantação de um novo exame segue rigoroso critério médico em sua avaliação. 

Os laboratórios centrais processam as amostras provenientes das unidades de atendimento e 

também amostras de testes não urgentes, coletados por hospitais servidos pelo segmento 

hospitalar, quando estes não processam os exames internamente. Em caso de exames urgentes, 

estes são analisados na própria unidade hospitalar. Os laboratórios centrais estão localizados 

estrategicamente nas principais capitais do Brasil, como Distrito Federal, Fortaleza, São Paulo, 

Goiânia, Cuiabá, Recife e Rio de Janeiro, ou em municípios importantes ou próximos a tais capitais, 

como é o caso de Barueri, Cascavel e São José dos Pinhais. Nesses laboratórios centrais, todos 

os exames são processados com equipamentos organizados em módulos flexíveis, sem paredes, 

o que dá maior liberdade de movimentação das amostras clínicas, além de facilitar a comunicação 

entre a equipe laboratorial. Os laboratórios de Barueri, Brasília, Rio de Janeiro e o novo laboratório 

de Recife têm implantados sistema de automação completa com esteiras que transportam tubos 

até os respectivos analisadores.  

Os laboratórios da Companhia possuem alto padrão de qualidade e segurança do trabalho e meio 

ambiente, condizentes com os padrões determinados pelos processos de certificação brasileira e 

internacional que a Companhia possui, tais como Programa de Acreditação para Laboratórios 

Clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial (SBPC/ML), Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Organização Nacional de Acreditação 

(ONA), DICQ Sistema Nacional de Acreditação, College of American Pathologists (CAP). 

A Companhia também recebe amostras provenientes da área de pesquisa clínica que atende a 

empresas farmacêuticas multinacionais, nos laboratórios centrais da Companhia situados no 

município de Barueri, Estado de São Paulo, e no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro. 

Os exames de radiologia e diagnóstico por imagem compreendem as imagens corporais que são 

captadas por aparelhos específicos e por meio da internet ou mídias físicas (como, por exemplo, 

CDs e/ou DVDs), e são analisadas por uma equipe médica. Os métodos gráficos correspondem 

aos exames pelos quais sinais elétricos provenientes de equipamentos são traduzidos em sinais 

gráficos e interpretados por médicos. Nesse âmbito, a Companhia disponibiliza também os exames 

de medicina nuclear, que são realizados mediante a utilização de substâncias que, em razão de 

suas propriedades, emitem radiação e seus sinais são captados por aparelhos, cujos resultados 

são interpretados para a emissão de laudo.  

A Companhia oferece, ainda, serviços de imunização por vacinas. Nesse grupo, incluem-se os 

procedimentos de aplicação de vacinas com a finalidade de fornecer ao indivíduo uma defesa 
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contra determinadas doenças. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia oferecia 18 tipos 

diferentes de vacinas destinadas a adultos e crianças. A cadeia de frio, que é utilizada para a 

preservação das vacinas, é constituída pelos mais modernos equipamentos disponíveis no 

mercado e com rígido controle de temperatura, que garantem ao cliente a certeza de estar 

recebendo um agente imunizante em perfeitas condições. Os profissionais são certificados e 

recertificados em sua função, por meio de treinamento interno específico em conceitos técnicos e 

processos, visando à qualidade do serviço. 

A Companhia possui um parque de equipamentos de última geração, contando com analisadores 

de classe mundial, utilizados nos melhores laboratórios de análises clínicas. Os principais 

fornecedores desses equipamentos são Philips, Siemens Healthcare Diagnostics, Roche 

Diagnostics, Abbott Diagnostics, Beckman Coulter, Horiba Medical, bioMerieux Clinical Diagnostics 

e Stago. Em 31 de dezembro de 2018, esses equipamentos estavam disponíveis nos 

24laboratórios centrais e em pouco mais de 155 unidades de atendimento hospitalares ou de 

urgência, abrangendo os segmentos público e privado.  

A Companhia possui planos de contingência caso algum de seus núcleos técnicos tenha a 

produção interrompida, redirecionando as amostras a outros núcleos, de modo que o nível de 

serviço aos pacientes não seja comprometido. 

Na área de imagem e métodos gráficos, a Companhia possuía, em 31 de dezembro de 2018, mais 

de 130 equipamentos de ressonância magnética, mais de 50 tomógrafos, 5 PET-CT, mais de 10 

equipamentos de Medicina Nuclear, 60 Raios X, mais de 90 mamógrafos e mais de 600 aparelhos 

de ultrassonografia, além de milhares de outros equipamentos relacionados à gastroenterologia, 

genitoscopia, cardiologia diagnóstica, densitometria óssea, dentre outros. 

4. Liberação do laudo (resultado do exame realizado pelo cliente) e sua respectiva entrega ao 

cliente ou ao profissional de saúde solicitante. 

Todos os exames e procedimentos realizados são avaliados automaticamente ou individualmente 

com base em parâmetros definidos pela área médica da Companhia, garantindo a qualidade e a 

segurança dos pacientes. 

Os laudos dos exames seguem as boas práticas laboratoriais e as normas vigentes, tais como a 

RDC 302 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tanto nas questões de informações mínimas 

necessárias quanto no armazenamento desta informação. Todos os laudos são assinados 

eletronicamente e estão sob responsabilidade técnica e devido registro no conselho regional 

profissional definido. 

A Companhia possui processos definidos e controlados para a notificação de valores de pânico, 

isto é, resultados de exames que demonstrem risco imediato à saúde do paciente. Nesses casos, 

a equipe da Companhia contata o cliente ou o profissional solicitante o mais brevemente possível, 

ao invés de aguardar a retirada dos resultados pelo cliente. Em determinadas situações, a equipe 

médica da Companhia entra em contato com os médicos solicitantes para informar resultados que 

não são classificados como “pânico”, mas que necessitam de um acompanhamento ou conduta 

compartilhada entre laboratório e médico prescritor. Essa ação de relacionamento é realizada tanto 

pelos médicos de apoio aos laboratórios centrais como pelos médicos do Núcleo de Assessoria 

Médica (NAM) e são considerados como “resultados de comunicação médica”. 

Os laudos são disponibilizados nos websites das diferentes marcas de atendimento, entregues em 

domicílio, caso contratado, ou podem ser retirados diretamente nas unidades, com impressão sob 

demanda. 

PÁGINA: 94 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais 

5 

 

Para agilizar o recebimento de resultados com alteração que sugira a necessidade de intervenção 

clínica, a Companhia conta ainda com um sistema operacional interno, utilizado para identificar os 

"resultados de pânico", ou seja, os resultados de exames de análises clínicas ou exames de 

diagnósticos por imagem que revelem um quadro em que o paciente precise de cuidados médicos 

imediatos.  

5. Aspectos Operacionais em Tecnologia de Informação 

No aspecto operacional, as amostras para exames de análises clínicas são identificadas com 

código de barras, o que possibilita o fácil rastreamento durante a realização do exame, o transporte 

da amostra e seu armazenamento. O sistema de informações da Companhia permite um controle 

rigoroso dos processos analíticos, bem como o rastreamento das amostras, o que torna o processo 

como um todo muito mais seguro. O sistema centralizado de informação, utilizado pela Companhia, 

permite registrar o atendimento aos clientes em todas as unidades de atendimento. 

Os processos relacionados à segurança da informação, tempo de armazenamento e forma de 

arquivamento seguem as normas vigentes e aquelas definidas nos programas de acreditação 

laboratorial. 

O controle de estoque e de insumos necessários para a realização de exames também é 

centralizado e coordenado pelo sistema de informação da Companhia. A Companhia possui 

almoxarifados em Fortaleza, Salvador, Recife, Cuiabá, Goiânia, Distrito Federal, São Paulo, 

Piracicaba, Rio de Janeiro, Curitiba e Cascavel. Nesses almoxarifados, a Companhia dispõe de um 

sistema de controle que consiste no recebimento, inspeção, armazenamento, separação e 

distribuição dos insumos para todas as unidades de atendimento bem como para os núcleos 

técnicos operacionais (NTOs), por meio de requisições diárias enviadas aos armazéns da 

Companhia para atendimento regional. Esse sistema, denominado "SAP", possibilita à Companhia 

controlar todos os insumos por meio de uma política de estoque adotada para cada item. Vale 

lembrar que o SAP contempla o controle de lotes e validades, os quais a Companhia julga 

importantes para a rastreabilidade de seus destinos. O SAP é a base para a Companhia realizar a 

gestão dos estoques, bem como a garantia do atendimento para realização de seus exames no 

prazo. O sistema centralizado de informação utilizado pela Companhia permite registrar o 

atendimento aos clientes em todas unidades de atendimento da Companhia. 

(c) características dos mercados de atuação 

(i) participação em cada um dos mercados 

Os principais mercados nos quais a Companhia atua são: 

(i) Ambulatorial: a Companhia atende o público desse mercado por meio de 36 marcas 

regionalizadas em todo o Brasil realizando análises clínicas, anatomia patológica e procedimentos 

por imagem em suas diversas unidades ambulatoriais. 

(ii) Hospitalar: a Companhia atende o público desse mercado através de 19 marcas regionalizadas 

em todo o Brasil realizando análises clínicas, anatomia patológica e procedimentos por imagem em 

suas diversas unidades hospitalares. 

(iii) Apoio a Laboratórios: com relação aos serviços de apoio prestados, a Companhia utiliza a marca 

“Álvaro” em âmbito nacional, a marca “Sérgio Franco” nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo, além da marca “Atalaia” no Estado de Goiás, que atuam de forma regionalizada. Referida 

atividade conta com uma completa estrutura para a prestação de serviços de apoio a outros 

laboratórios, de modo que as amostras são recolhidas em diversas localidades do Brasil para que 

sejam processadas pela Companhia. 
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(iv) Setor Público: a Companhia, por meio de sua controlada CientíficaLab Produtos Laboratoriais 

e Sistemas Ltda., presta serviços para a área pública de saúde nos Estados de Alagoas, Goiás, 

Minas Gerais e São Paulo.  

(v) Pesquisa Clínica: a Companhia oferece suporte personalizado para a realização e 

gerenciamento de exames de medicina diagnóstica para estudos clínicos. A abrangência desses 

serviços inclui indústrias farmacêuticas, Contract Research Organization (CRO), centros de 

pesquisa privados e públicos e investigadores, em nível nacional e internacional. 

A dinâmica destes mercados varia conforme mix das operadoras de planos de saúde, criação de 

empregos com carteira assinada, estratificação social da região, reputação regional da marca em 

relação a seus concorrentes, nível de capilaridade e tempo de liberação dos resultados das 

amostras e quantidade de terceirizações, via licitações, do setor público.  

A quantificação da participação de mercado da Companhia (market share) é de difícil 

caracterização devido aos muitos competidores do setor, muitos dos quais não divulgam 

informações sobre a sua respectiva participação no mercado. De acordo com as entidades 

responsáveis e órgãos de classe como, por exemplo, a ANS, existiam aproximadamente 20.303 

prestadores atuantes no mesmo segmento da Companhia em setembro de 2017, última data 

disponível.  De acordo com os dados sobre gastos dos planos de saúde com apoio a medicina 

diagnóstica divulgados pela ANS no periódico “Mapa Assistencial de Saúde Suplementar 2017”, 

em 2017, último dado disponível, a Companhia possuía cerca de 12% de market share. As 

informações do mapa assistencial da ANS são provenientes do Sistema de Informação de Produtos 

(SIP), relacionadas a atendimentos. 

(ii) condições de competição nos mercados 

O mercado no qual a Companhia atua é livre para a entrada de qualquer competidor, desde que 

legalmente habilitado e em conformidade com as normas sanitárias e regulatórias vigentes. 

Contudo, os principais obstáculos enfrentados pelas sociedades atuantes neste segmento 

correspondem à aquisição da tecnologia atualizada e aos procedimentos relacionados ao 

credenciamento de tais sociedades junto às fontes pagadoras, como, por exemplo, seguradoras de 

saúde, cooperativas médicas, dentre outras. O mercado de análises clínicas tem sofrido mudanças 

significativas como resultado da aceleração do desenvolvimento tecnológico e da implementação 

de novas técnicas e serviços capazes de processar testes diagnósticos com alta precisão, eficiência 

e em volumes maiores. 

O uso dos recursos da robótica e da computação tem sido um importante diferencial nas estratégias 

competitivas. O nível de investimento necessário para a implantação de tais tecnologias aumentou 

a importância de se alcançar economias de escala, consequentemente conduzindo o movimento 

de integração do mercado. O volume de produção da Companhia é gerador de ganhos de escala, 

que cria um diferencial competitivo para empresa no mercado de atuação, em termos de 

produtividade, utilização dos ativos, otimização de áreas e estruturas e nas negociações com 

fornecedores. 

O acesso às mais novas tecnologias e a presença de um amplo corpo médico, permite que 

Companhia se posicione como uma companhia pioneira na introdução de novas tecnologias 

diagnósticas e seja uma ferramenta de disseminação de conhecimento no setor. A Companhia 

possui Comitês Médicos de Especialidades, fórum de discussão constante de novas tecnologias e 

novos exames  
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Adicionalmente, o credenciamento das sociedades atuantes no mercado de saúde depende da 

credibilidade, qualidade e custo que o prestador pode oferecer como diferenciais às sociedades 

tomadoras de tais serviços (fontes pagadoras). 

(d) eventual sazonalidade 

O volume de atendimento da Companhia costuma variar no decorrer dos diferentes meses do ano, 

sem que esta sazonalidade afete o resultado anual. Os meses de janeiro, fevereiro, julho e 

dezembro apresentam um volume menor de atendimento devido aos feriados e férias escolares. 

Por outro lado, surtos epidêmicos e comoções da população relacionadas à saúde levam a um 

aumento considerável de atendimento. Usualmente, os meses de março, agosto e outubro são os 

que apresentam maior movimento, em decorrência de maior número de dias úteis. 

A receita bruta do 1º trimestre de 2018 representou 24,1% do total de receita bruta do exercício 

social de 2018; no 2º trimestre representou 25,5%; no 3º trimestre representou 25,9%; e no 4º 

trimestre representou 24,5%. 

 (e) principais insumos e matérias primas, informando: 

(i) descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão 

sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da 

respectiva legislação aplicável 

As relações da Companhia com seus fornecedores se dão em bases estritamente comerciais. Os 

principais contratos celebrados estão relacionados aos equipamentos empregados nas atividades 

desempenhadas pela Companhia, seja na modalidade de compra, aluguel, leasing, comodato ou 

empréstimo. Nos contratos de comodato de equipamentos, os reagentes empregados devem ser 

adquiridos do fornecedor que tem a propriedade dos respectivos ativos. Adicionalmente, a 

aquisição de insumos e equipamentos está sujeita à análise, pela Companhia, dos registros ou 

processos exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

(ii) eventual dependência de poucos fornecedores 

De modo geral, a Companhia possui baixo nível de dependência em relação aos seus fornecedores, 

ante o elevado número destes no segmento em que atua. Dentre os 10 principais fornecedores 

estratégicos da Companhia, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o maior 

fornecedor tinha menos de 20% (vinte  por cento) sobre o valor total pago referente à compra de 

insumos na área de produção. Em razão disso, tais fornecedores propiciam à Companhia a 

possibilidade de aquisição de produtos e serviços a preços de mercado, reduzindo, assim, os 

eventuais impactos em suas atividades pela ausência ou atraso por parte de seus fornecedores. 

(iii) eventual volatilidade em seus preços 

Os preços dos contratos celebrados pela Companhia com os seus fornecedores de insumos são 

em reais, porém muitos destes produtos são importados, motivo pelo qual os seus preços podem 

sofrer variação cambial. 
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 (a) montante total de receitas provenientes do cliente 

A concentração da receita líquida da Companhia é distribuída de tal forma que, no exercício social 

de 2018, os seus maiores clientes (no caso, o Grupo AMIL – Assistência Médica Internacional S/A 

e Sul América) foram responsáveis por 15,6% e 11,6% da receita líquida total, respectivamente, e 

todos os demais clientes, se analisados individualmente, eram responsáveis por volumes inferiores 

a 10% da receita líquida total da Companhia. 

(b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente 

A Companhia e suas controladas atuam no setor de saúde, especificamente no segmento de 

serviços auxiliares de apoio diagnóstico, no setor público, privado e de apoio. Considerando o 

cliente Grupo AMIL – Assistência Médica Internacional S/A como único responsável por mais de 

10% da receita líquida total da Companhia, informamos que o setor privado é o setor da Companhia 

afetado por receitas provenientes desse cliente. 
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a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e 

histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações: 

 

As empresas do segmento de serviços auxiliares de apoio à medicina diagnóstica são 

regidas por uma série de regulamentações, grande parte estabelecida pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária ("ANVISA").  

 

Nos termos da lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, conforme alterada, cabe à ANVISA 

(i) coordenar as ações da vigilância sanitária em todos os três níveis de governo; (ii) emitir 

regulamentação e executar as políticas e ações relativas à vigilância sanitária em todos os níveis 

de governo; (iii) emitir registros de produtos alimentícios e farmacêuticos, entre outros; (iv) aplicar 

penalidades em caso de violação das leis e regulamentos de vigilância sanitária e/ou de ameaça 

à saúde pública, tais como suspensão de operações e cancelamento de licenças, conforme 

previsto na regulamentação; (v) supervisionar as autoridades estaduais e municipais de 

vigilância sanitária; (vi) fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos relacionados à vigilância 

sanitária; (vii) monitorar a evolução do preço de produtos farmacêuticos, equipamentos médicos 

e de saúde e serviços de saúde. Adicionalmente, a ANVISA tem poderes para inspecionar os 

serviços de saúde, inclusive serviços hospitalares, terapêuticos e de exames diagnósticos, assim 

como as instalações físicas, equipamentos, localizações e procedimentos usados ou 

empregados na prestação de serviços de saúde, inclusive a disposição de resíduos decorrentes 

destas atividades.  

 

Para os laboratórios de análises clínicas e os postos de coleta, a ANVISA publicou as 

seguintes Resoluções da Diretoria Colegiada ("RDC"): 

 

RDC 50/02 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 

RDC 302/05 – Regulamento técnico para o funcionamento de Laboratórios Clínicos. 

 

RDC 306/04 – Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde. (Revogada pela RDC 222/18) 

 

RDC 222/18 – Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde e dá outras providências. 
 

Passados alguns anos da entrada em vigor da RDC 306/2004, devido aos 

questionamentos realizados durante esse tempo, bem como a evolução das tecnologias e ainda 

a entrada em vigor da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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(PNRS), verificou–se a necessidade de revisar essa RDC e publicar uma nova normativa que 

contemple as novidades legais e tecnológicas que surgiram nesse período. 

 
Outros regulamentos relevantes para empresas do segmento de serviços auxiliares de 

apoio à medicina diagnóstica é a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos 

dos serviços de saúde e dá outras providências, a qual foi sancionada pelo Ministério do Meio 

Ambiente para validar a Resolução ANVISA nº306, de 7 de dezembro de 2004 e, 

 

CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, 

do conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 

 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera 

a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 

A Companhia mantém uma relação harmoniosa com os órgãos públicos competentes 

pela outorga das autorizações necessárias ao seu funcionamento e desempenho de suas 

atividades. 

 

De acordo com as exigências legais, a Companhia e suas filiais necessitam das seguintes 

licenças, autorizações e permissões para o seu funcionamento: 

 

 Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”), concedida pela Receita 

Federal do Brasil – RFB; 

 Inscrição junto a Prefeitura local (“CCM”); 

 Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; 

 Licença de Funcionamento para uso, comércio e transporte de produtos controlados, 

expedida pelo Exército Brasileiro; 

 Licença de Funcionamento para uso, comércio e transporte de produtos controlados, 

expedida pelo Departamento de Polícia Federal; 

 Licença de Funcionamento para uso, comércio e transporte de produtos controlados, 

expedida pelo Departamento de Polícia Civil; 

 Licença Ambiental expedida pelo órgão ambiental e/ ou dispensa, expedida pelo 

respectivo órgão ambiental; 

 Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais é o registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas que realizam 

atividades da tabela CTF/APP, ou seja, que, em razão de lei ou regulamento, são 

passíveis de controle ambiental; 
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 Licença expedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, para fins de 

licenciamento de instalações de rádio–imunoensaio; 

 Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais no estado de São 

Paulo – CADRI; 

 Responsabilidade Técnica de profissional legalmente habilitado perante o órgão de 

classe competente para todos os núcleos técnicos operacionais, unidades hospitalares, 

unidades de atendimento e centros de medicina diagnóstica; 

 Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura local, autorizando o seu 

funcionamento; 

 Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária local para os estabelecimentos e 

equipamentos – quando licenciáveis; 

 Auto de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros local; 

 Auto de verificação de segurança expedido pelo Contru (no caso de estabelecimentos 

localizados nos municípios de São Paulo e Santos, Estado de São Paulo); e 

 Auto de Conclusão da edificação e respectivo projeto aprovado, ambos expedidos pela 

Prefeitura local. 

 

A Companhia possui políticas e/ou procedimentos estabelecidos no seu sistema de gestão 

para monitorar e gerenciar a documentação e os processos descritos acima.  

 

b. Política Ambiental da Companhia, custos incorridos para o cumprimento da regulação 

ambiental e adoção de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões 

internacionais de proteção ambiental 

 

A Companhia possui um sistema de gerenciamento ambiental para assegurar o 

cumprimento das leis e regulamentos ambientais e o monitoramento é realizado periodicamente, 

garantindo o sucesso do processo. 

 

Alinhada as boas práticas de sustentabilidade, a Companhia, no desempenho de suas 

atividades, visa a eliminar ao máximo seus impactos ambientais. Sua gestão no aspecto da 

sustentabilidade está relacionada não só à mensuração dos resíduos, mas também às normas 

para sua manipulação, além da adequada utilização de energia e da água. 

 

Resíduos – Os resíduos gerados pela Companhia são destinados de acordo com a legislação 

vigente, sendo observadas todas as normas relativas à sua correta destinação, manejo e 

descarte, sejam nos laboratórios centrais ou nas unidades de atendimento. Adicionalmente, a 

Companhia observa normas e procedimentos específicos presentes no Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Serviços de Saúde (“PGRSS”), que define os procedimentos para coleta, 

tratamento e destinação final de cada tipo de resíduo, com base na Resolução da Diretoria 

Colegiada da Anvisa – RDC nº 222, de 28 de março de 2018 e na Resolução CONAMA nº 358, 
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de 29 de abril de 2005, bem como nas demais disposições das legislações federais, estaduais e 

municipais aplicáveis. 

 

A Companhia melhora continuamente os requisitos para o gerenciamento das suas 

atividades quanto à qualidade, meio ambiente e segurança no trabalho, de acordo com 

padronizações nacionais e internacionais. A Companhia adquiriu ao longo do tempo, diversas 

certificações/acreditações referentes à Qualidade. Dentre as quais podemos citar a ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 15189, OHSAS 18001, DICQ, ONA, PALC, CAP, entre outras. 

 

A aplicação das normas depende de fatores como a política ambiental da organização, 

da natureza das atividades por ela desenvolvidas, dos seus produtos e serviços, dos locais e das 

condições nas quais o sistema funciona. A Companhia opta por não recertificar a ISO 9001, ISO 

14001 e OHSAS 18001, porém, aplica medidas com vistas a atender os requisitos das normas, 

demonstrando o comprometimento com a qualidade, saúde e segurança dos colaboradores, 

além de práticas sustentáveis. 

 

Os Resíduos gerados nos Laboratórios Centrais, bem como nas Unidades de 

Atendimento e Unidades Hospitalares, são destinados segundo a classificação dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS), que consiste no agrupamento dos resíduos em função dos riscos 

potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, de acordo com a legislação vigente. 

 

Nos PGRSS também são definidos os recipientes próprios para a coleta de cada tipo de 

resíduo, tais como: (i) lixeiras; (ii) caixas de papelão rígidas para objetos perfurocortantes; 

(iii) sacos plásticos de diferentes cores, conforme aplicável; (iv) carro coletor para transporte 

interno de resíduos infectantes; e (v) bombonas para acondicionamento de resíduos químicos; 

além da obrigatoriedade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs pelos 

colaboradores da Companhia que possuam qualquer contato com os resíduos produzidos. 

 

Nos abrigos, os resíduos são armazenados de forma correta respeitando a legislação 

quanto à coleta externa. Todos os Laboratórios Centrais da Companhia possuem abrigos para 

resíduos comuns, recicláveis, infectantes e químicos, garantindo a separação de acordo com a 

legislação e a possibilidade de reciclagem do material apropriado.  

 

Adicionalmente, o PGRSS da Companhia também define procedimentos para manejo, 

acondicionamento, coleta interna / externa e disposição final dos resíduos, em observância às 

preocupações de seguir a legislação aplicável acerca da destinação de resíduos, bem como 

visando a implementação de práticas de sustentabilidade. 

 

A Companhia observa a legislação aplicável nos procedimentos utilizados para os 

resíduos infectantes, especialmente a Resolução Anvisa – RDC nº 222/18. 
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Todo o rigor da Companhia com os procedimentos de abrigo, acondicionamento e manejo 

se repetem também na mensuração da quantidade de resíduos gerados por esta. Além disso, o 

treinamento de colaboradores nos Laboratórios Centrais e nas Unidades de Atendimento da 

Companhia também segue um conjunto de normas e procedimentos, abordando os seguintes 

aspectos: 

 

(i) Conhecimento da legislação em vigor; 

(ii) Definição, tipo e classificação dos resíduos e o potencial risco destes; 

(iii) Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 

(iv) Formas de reduzir a geração de resíduos; 

(v) Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; 

(vi) Reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos existentes; 

(vii) Orientação dos colaboradores quanto ao uso de EPIs; e 

(viii) Orientação sobre biossegurança e higiene pessoal e dos ambientes de trabalho. 

 

Reformas e Construções de Novas Unidades de Atendimento – A dedicação da Companhia 

em coletar, mensurar e destinar adequadamente seus resíduos também abrange as obras 

realizadas pela Companhia, incluindo aquelas relacionadas à construção de novas Unidades de 

Atendimento. 

 

Energia – No que tange ao consumo de energia, a Companhia realiza o levantamento das 

contas de energia de suas Unidades de Atendimento e Laboratórios Centrais, para que seja 

possível identificar quais delas apresentam maior consumo de energia. São realizadas 

campanhas com orientação para a redução do consumo de energia visando à sustentabilidade 

do negócio. 

 

Tendo em vista os preceitos da sustentabilidade, a Companhia tem obtido benefícios com o 

Mercado Livre de Energia, com possibilidades de otimizar e economizar custo, adequar melhor 

seu consumo, sobretudo adquirir energia de fontes renováveis, diminuindo assim a emissão de 

gases de efeito estufa. 

 

Combustíveis – O consumo de combustíveis é fator significativo nas operações da 

Companhia, uma vez que o transporte dos materiais coletados das unidades de atendimento 

para os Laboratórios Centrais é realizado por transporte terrestre. Atualmente, a frota de veículos 

utilizada pela Companhia é composta por 128 veículos próprios, 1078 veículos terceirizados e 

201 veículos locados. A maioria dos veículos utiliza o etanol como combustível. O uso do etanol 

como combustível traz vantagens em diferentes aspectos. Entre as suas grandes qualidades, 

está o fato de ele ser renovável, limpo e autossustentável.  
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As seguintes políticas adotadas pela Companhia são elaboradas visando a mitigar os 

impactos causados pela possível emissão de poluentes: 

 

(i) Política de Coleta Seletiva 

(ii) Política de Gerenciamento de Resíduos 

(iii) Política de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(iv) Política para Especificações de Abrigos de Resíduos 

(v) Política para o Lançamento de Efluentes 

(vi) Política para o Gerenciamento de Produtos Químicos Controlados 

(vii) Política de Requisitos Legais de Meio Ambiente relacionados aos Negócios da 

Companhia 

(viii) Política de Legalização 

 

Água – Através da implantação de procedimento semelhante ao levantamento do consumo 

de energia de seus estabelecimentos, a Companhia realiza o levantamento das contas de água 

de suas Unidades de Atendimento e Laboratórios Centrais, para que seja possível identificar 

quais delas apresentam maior consumo de água. Com base nos resultados a Companhia 

desenvolve projetos para a reutilização nos processos produtivos da Companhia (nos 

Laboratórios Centrais) e a diminuição do consumo evitando o desperdício.  

 

A Companhia não realiza descarte de efluentes em corpos d’água (rio, lagoas, mar, dentre 

outros). O descarte é feito através de estações de tratamento de efluentes das concessionárias 

estaduais. A água utilizada nos Laboratórios Centrais (efluente) é tratada segundo parâmetros 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, para que possa ser 

descartada.  

 

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de 

royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades 

 

Marcas 

 

O registro de marcas, quando concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") 

tem validade pelo período de 10 anos. A Companhia poderá em até 12 meses antes ao término 

do prazo de validade de cada marca, efetuar requerimento visando à prorrogação dos registros 

pelo mesmo prazo.  

 

O prazo de vigência e os requisitos para a prorrogação dos registros de marca no exterior são 

determinados de acordo com as normas do País em que as marcas encontram-se registradas.  

Atualmente, a Companhia possui 25 marcas registradas no exterior.  
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades 

 

Os direitos de propriedade intelectual relevantes da Companhia são as marcas de suas unidades 

de atendimento, quais sejam: (i) Club DA, (ii) Delboni Auriemo, (iii) Lâmina, (iv) Lavoisier, (v) 

Frischmann Aisengart, (vi) Image Memorial, (vii) Bronstein, (viii) Laboratório Alvaro, (ix) Atalaia, 

(x) Exame, (xi) CL CientificaLab, (xii) Cedic, (xiii) Cedilab, (xiv) Cerpe, (xv) CDPI – Clínica de 

Diagnóstico por Imagem, (xvi) Laboratórios Médicos Dr. Sérgio Franco, (xvii) Multi Imagem 

Ressonância, (xviii) Previlab; (xix) Salomão Zoppi; (xx) Ghanem; (xxi) Santa Luzia; (xxii) Gilson 

Cidrim; (xxiii) Oswaldo Cruz; (xxiv) Vital Brasil; (xxv) Leme e (xxvi) Alta Excelência; (xxvii)  

Laboratório Popular; (xxviii) Geneone; (xxix) Valeclin; (xxx) Grupo São Camilo; (xxxi) Insitus 

Genética; (xxxii) Deliberato; (xxxiii) Laboratório Padrão; (xxxiv)Chromosome; e (xxxv) Genera. 

  

As marcas “Labpasteur” e “Laboratório Pasteur”, tiveram seus pedidos de registro inicialmente 

indeferidos por terem sido consideradas como colidentes a marcas de terceiros. A Companhia 

decidiu por não apresentar recurso contra o indeferimento dos pedidos de registro, uma vez que 

considerou como baixa a possibilidade de reverter a decisão do INPI.  

 

Atualmente, a Companhia ainda não cessou o uso das marcas “Labpasteur” e “Laboratório 

Pasteur”, motivo pelo qual terceiros detentores de marcas similares podem eventualmente 

requerer judicialmente a abstenção do uso das marcas pela Companhia, bem como, indenização 

por perdas e danos advindos do uso indevido das marcas.  

 

A marca “Cytolab” encontra-se indisponível para registro, pois a expressão “Citolab” foi registrada 

por um laboratório, o qual não é controlado, direta ou indiretamente, pela Companhia. Há riscos 

de requerimento, por parte de tal laboratório, de abstenção do uso da marca pela Companhia. 

A marca “Unimagem” encontra-se indisponível para registro, pois a expressão “Unimagem” foi 

registrada por outra empresa em 1998 e a Unimagem foi constituída em 2008.   

 

A marca “Med Imagem” encontra-se indisponível para registro, tendo em vista que a Beneficência 

Portuguesa possui registro anterior ao depósito realizado pela Companhia, motivo pelo qual as 

operações desenvolvidas sob tal marca foram migradas para a marca “CDPI” em 12 de março 

de 2016.  

 

A marca Check-UP UP - Unidade Preventiva, Diagnóstico e Medicina Preventiva Ltda., que, 

segundo o departamento de marketing é de grande valia para a Companhia, foi depositada em 

17 de dezembro de 2014. Atualmente, a Companhia aguarda apreciação do INPI sobre o 

possível deferimento desse registro.  

 

A transferência da marca “Novamed” ao Bradesco SegPrev Investimentos Ltda. foi devidamente 

deferida pelo INPI. Devidos às novas aquisições realizadas pela Companhia no ano de 2018, 

foram inseridas em nossos controles as seguintes marcas: 
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades 

 

(i) Insitus; 

(ii) Deliberato; 

(iii) Valeclin; 

(iv) Laboratório Padrão; 

(v) Grupo São Camilo. 

 

O gerenciamento das marcas da Companhia é realizado de forma sistemática, respeitadas as 

características de cada marca e a padronização de suas operações e serviços. Para maiores 

informações, vide o item 9.1 deste Formulário de Referência. 

 

Franquias 

 

A Companhia possui contratos de franquias vigentes e relevantes para as marcas: "Bronstein", 

"Sérgio Franco" e "Lâmina", todas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, para as quais são 

prestados os serviços de análises clínicas. Também existem contratos de franquia para as 

marcas "Frischmann" (Curitiba, Estado do Paraná), "Cerpe" (Vitória do Santo Antão, Estado do 

Pernambuco), "Lavoisier" e “Delboni”, ambas localizadas em São Paulo, Estado de São Paulo, 

“Cedilab” (Cuiabá, Estado do Mato Grosso). “Santa Luzia” (Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina) "Exame" (Distrito Federal, Estado de Brasília). 

 

Os contratos de franquias, via de regra, são celebrados pelo prazo de cinco anos e obedecem 

aos termos padronizados nas respectivas circulares de oferta de franquia. 
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior 

1 

 

 

 (a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua 

participação na receita líquida total do emissor 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita líquida da Companhia foi 

equivalente a R$ 3.933,5 milhões. A receita proveniente de seus clientes no Brasil foi de R$ 3.929,2 

milhões, correspondente a 99,89% da receita líquida da Companhia. 

(b) receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação 

na receita líquida total do emissor 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita proveniente de seus clientes 

estrangeiros foi de R$ 4,3 milhões. A participação dos clientes estrangeiros é representada 

percentualmente em relação à receita líquida do exercício social da Companhia encerrado em 31 

de dezembro de 2018, da seguinte maneira: 

Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

País Receita Total (em mil de R$) 
Porcentagem da Receita 

Líquida (%) 

Argentina 3.969 0,10% 

Estados Unidos 315 0,01% 

(c) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida 

total do emissor 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita total proveniente de países 

estrangeiros foi de R$ 4,3 milhões, sendo que sua participação na receita líquida da Companhia foi 

de 0,11%. Essas receitas são auferidas em caráter excepcional, como, por exemplo, serviços de 

pesquisa clínica e serviços de apoio a laboratórios, conforme informado no item 7.1 deste 

Formulário de Referência. 
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

 

 

Não aplicável. A Companhia não está sujeita à regulação dos países estrangeiros divulgados no 

item 7.6, uma vez que os respectivos serviços são prestados no Brasil e a receita proveniente de 

tais países é irrelevante para os resultados da Companhia. 
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7.8 - Políticas Socioambientais

 

 

a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais 

 

1. Publica relatório de sustentabilidade ou documento similar? 

Atualmente, a Companhia não divulga relatório de sustentabilidade ou documento similar. A 

Companhia está avaliando meios para realizar divulgações periódicas sobre as ações de 

sustentabilidade que realiza. 

 

2. Tem Política de Responsabilidade Socioambiental? 

 

Atualmente, a Companhia não divulga Política de Responsabilidade Socioambiental. A 

Companhia está avaliando a elaboração e divulgação de uma Política de Responsabilidade 

Socioambiental incluindo todas as ações sociais e ambientais que realiza. 

 

b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações 

 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não divulga informações sociais e ambientais. 

 

c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente 

 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não divulga informações sociais e ambientais. 

 

d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas 

informações 

 

Não aplicável, uma vez que a Companhia não divulga informações sociais e ambientais. 
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7.9 - Outras Informações Relevantes

 

A Companhia está estruturada para atender os requisitos referentes aos critérios de Acreditação 

do PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos), CAP (Colégio Americano de 

Patologistas), requisitos da ONA (Organização Nacional de Acreditação), e critérios do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ("INMETRO”) para realização de exames de 

análises clínicas (NBR NM ISO 15189), distribuídas nas diversas marcas. 

Para garantir a qualidade de suas operações em análises clínicas e diagnósticas, a Companhia, 

além de realizar diariamente controle de qualidade analítico (controles internos) para seus 

equipamentos, também possui procedimentos de validação interna de insumos e reagentes 

utilizados. Além disso, participa assiduamente de programas externos de proficiência em análises 

clínicas e anatomia patológica que consistem em avaliações interlaboratoriais de amostras cegas 

para todos os testes disponibilizados pelo laboratório de forma a assegurar a exatidão dos 

resultados liberados. São eles: NGSP – National Glicohemoglobin Standardization Program; 

Programa de Proficiência da ControlLab; C.A.P Surveys – Ensaios de Proficiência do College of 

American Pathologists, UKNeqas – United Kingdon National External Quality Assessment, Deqas 

Vitamin D External Quality Assessment, CDC Lipids – Lipids Standardization Program, do Centers 

for Disease Control, e ensaios de proficiência da ABH – Associação Brasileira de 

Histocompatibilidade. 

A Companhia tem seu sistema de gestão da qualidade e processos chancelados por entidades 

nacionais e internacionais, como SBPC – Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, SBAC – 

Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, INMETRO, CAP- Colégio Americano de Patologistas, 

entre outros. Todos os processos, incluindo atendimento ao cliente, coleta, realização de exames, 

logística, suprimentos (compras, almoxarifado), manutenção e calibração de equipamentos, 

qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho e outros são periodicamente auditados para 

comprovar sua aderência às normas e aos procedimentos estabelecidos. Os tipos de Acreditações, 

variam de acordo com a marca, unidade de atendimento e principais negócios da companhia. 

As acreditações da Companhia demonstram seu compromisso com o atendimento aos requisitos 

legais, operacionais, de gestão, mas sobretudo, em transmitir ao cliente sua competência técnica 

na execução de exames de forma precisa e exata.  

Pontos fortes da Companhia 

Foco na qualidade e no atendimento aos profissionais da saúde 

A Companhia busca assegurar alta qualidade de exames diagnósticos para todos os clientes 

atendidos, com a qualidade de seus serviços e confiabilidade dos resultados, independentemente 

do mercado atendido. A garantia da qualidade é assegurada por auditorias externas de programas 

de acreditação laboratorial, que acontecem em todas as fases do processo. O sistema de gestão 

da qualidade possui ferramentas específicas de avaliação de desempenho das áreas de produção 

por meio de indicadores discutidos em comitês específicos e utiliza controles internos e externos 

de qualidade para assegurar a exatidão e a precisão dos exames realizados. 

Além disso, a Companhia valoriza a confiança que os profissionais de saúde, especialmente os 

médicos, nela depositam e busca continuamente aperfeiçoar os laudos, oferecendo informações 

relevantes que possam auxiliá-los na conduta de prevenção, diagnóstica e/ou terapêutica. 

Disponibilizamos um Núcleo de Assessoria Médica que recebe contatos de médicos para auxílio 

na interpretação de resultados laboratoriais e realiza ativamente a notificação de valores críticos 

para a segurança dos pacientes. A informação técnico científica é distribuída à comunidade médica 
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7.9 - Outras Informações Relevantes

por meio de revista especializada (Revista Inovar) com textos elaborados por especialistas em 

diferentes áreas do conhecimento da medicina diagnóstica.  

Foco no Cliente 

A Companhia tem por política oferecer a seus clientes uma localização conveniente, ambientação 

adequada, amplo horário de atendimento, grande variedade de exames, exames inovadores, 

cortesia no atendimento, menores prazos de entrega de resultados, dentre outros atributos, 

dependendo do segmento que esteja atuando. 

Buscando avaliar a satisfação e a percepção de seus clientes, a Companhia realiza pesquisas, 

através da metodologia NPS (Net Promoter Score), que lhe permite medir o nível de fidelidade dos 

clientes da Companhia em relação à marca utilizada em seus serviços/exames. 

Diariamente são registradas, no sistema de gestão qualidade da Companhia, manifestações dos 

clientes a respeito dos serviços que lhe foram prestados, sendo essas manifestações utilizadas 

para o aprimoramento contínuo dos processos internos da Companhia. 
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8.1 - Negócios Extraordinários

 

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 não houve aquisição 

ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal da 

Companhia. 
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

Não aplicável, tendo em vista que não houve alterações significativas na forma de condução dos 

negócios da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 

2018, bem como no exercício social corrente, até a data de apresentação deste Formulário de 

Referência. 
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

Não aplicável, tendo em vista que não foram celebrados contratos relevantes pela Companhia e/ou 

suas controladas que não estejam diretamente relacionados com suas atividades operacionais nos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, bem como no exercício 

social corrente, até a data de apresentação deste Formulário de Referência. 
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

Não há outras informações relevantes relacionadas a esta Seção 8 do Formulário de Referência. 
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

 
Não existem outros bens do ativo não-circulante da companhia que sua administração julgue relevantes, além dos descritos nos itens 

abaixo. 
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Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP Guarulhos Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP Santo André Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Própria

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Bernardo do Campo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Laboratório Central Brasil PR Cascavel Própria

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento Brasil MT Cuiabá Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento Brasil PE Olinda Alugada

Prédio Call Center Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Laboratorio Central / Unidade de atendimento Brasil DF Brasília Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Laboratorio Central/Escritorio Brasil CE Fortaleza Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil GO Goiania Alugada

Prédio Call Center/Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP Osasco Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil SP São José dos Campos Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil MA São Luís Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil BA Salvador Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Afeganistão PE Recife Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP Osasco Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil MT Cuiabá Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil MT Cuiabá Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Própria

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Própria

Unidade de Atendimento Brasil DF Brasilia Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Niteroi Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SC Florianopolis Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SC Florianopolis Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Niteroi Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Niteroi Alugada

Unidade de Atendimento Brasil BA Salvador Alugada

Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil BA Salvador Alugada

Unidade de Atendimento Brasil BA Salvador Alugada

Unidade de Atendimento Brasil BA Lauro de Freitas Alugada

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Laboratorio Central/Escritorio Brasil PR São José dos Pinhais Própria

Laboratório Central/Unidade de Atendimento Brasil SC Florianópolis Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil SP São José dos Campos Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil PR Maringá Alugada

Laboratorio Central Brasil SP Barueri Alugada

Laboratorio Central/Escritorio Brasil SP Guaratinguetá Alugada

Laboratorio Central/Escritorio Brasil SP São Paulo Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil SP Ribeirão Preto Alugada

Laboratorio Central/Unidade de Atendimento/Escritorio Brasil SP Barueri Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Laboratório Central Brasil SC Joinville Alugada

Laboratório Central/Unidade de Atendimento Brasil DF Brasilia Alugada

Laboratório Central/Escritorio Brasil RJ Duque de Caxias Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP Osasco Alugada

Unidade de Atendimento Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

Unidade de Atendimento Brasil DF Brasília Alugada

Unidade de Atendimento Brasil SP São Paulo Alugada

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Marcas SZ Salomão Zoppi 
Referência em 
Diagnósticos (Reg. 
914626582)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Valeclin (Reg. 
822.962.888)

28/11/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Amigos do Coração 
(Reg. 821687786)

22/11/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Marcas SZ Salomão Zoppi 
Referência em 
Diagnósticos (Reg. 
914626655)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas SZ Salomão Zoppi 
Referência em 
Diagnósticos (Reg. 
914626639)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas SZ Salomão Zoppi 
Referência em 
Diagnósticos (Reg. 
914626612)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Marcas DASAINOVA 
LABORATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DA DASA 
(Reg. 916020851)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASAINOVA 
LABORATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DA DASA 
(Reg. 916020770)

pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas SZ Salomão Zoppi 
Referência em 
Diagnósticos (Reg. 
914626663)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 122 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Marcas DASAINOVA 
LABORATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DA DASA 
(Reg. 916020630)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASAINOVA 
LABORATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DA DASA 
(Reg. 916020568)

pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASAINOVA 
LABORATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DA DASA 
(Reg. 916020690)

pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas DASA (Reg. 
915990717)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASA (Reg. 
915990741)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Marcas Delboni Auriemo (Reg. 
819.088.587)

10/07/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Delboni Auriemo (Reg. 
812.881.966, 
812.881.971, 
812.881.982, 
812.881.990 e 
812.881.974)

04/10/2018 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Diagnostico da America 
(Reg. 823.009.505)

08/08/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Delboni Auriemo (Reg. 
819.088.579)

19/10/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Exame (Reg. 
900.674.768)

29/12/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas CL Cientificalab ( Reg. 
912.786.558)

16/10/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Frischmann Aisengart 
(Reg.825.555.906)

22/05/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Ghanem 
(Reg.903537540)

(05/09/2027) Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Bronstein Dr. Família 
Saúde Para Todos 
910.729.999

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas Frischmann Aisengart 
(Reg. 821.720.864)

18/02/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Image Memorial 
(Reg.821.765.388)

23/11/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Imagem (Reg. 
827.500.700)

03/08/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Inovar Saúde (Reg. 
904.316.157)

13/01/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Laboratório Atalaia 
(Reg. 825.887.607)

28/08/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Laboratório Bronstein 
(Reg. 821.069.705)

24/07/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Laboratório Popular 
(Reg. 900.937.491, 
900.937.505 e 
900.937.483)

07/02/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Laboratório Cerpe 
(Reg. 821.628.380)

07/01/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Laboratório Dr. Sergio 
Franco (Reg. 
818.277.750)

25/02/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Nome de domínio na internet canaldomedico.com.br 24/04/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o Devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Marcas Lavoisier (Reg. 
006.717.128)

10/07/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Nome de domínio na internet vitalamina.com.br 12/04/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cedic.com.br 29/03/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet examedegravidez.com.
br

24/04/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet elkis.com.br Congelado (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet dasa.com.br 28/03/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet canaldaconduta.com.br 13/08/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cdpi-
sergiofranco.com.br

21/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet altadiagnosticos.com.br 21/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet altamedicinadiagnostic
a.com.br

21/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet bronsteinweb.com.br 05/11/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet aisengart.com.br 16/08/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet atalaiavacinas.com.br 13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet bronstein.com.br 02/10/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet alvaro.com.br 02/10/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet atalaia.com.br 02/06/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet clubeda.com.br 21/11/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet clubenovemeses.com.b
r

30/10/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cedilab.com.br 18/07/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cedimax.com.br 04/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet clube9meses.com.br 30/10/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cdpisergiofranco.com.b
r

21/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cientificalab.com.br 17/09/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet clubda.com.br 17/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cerpe.com.br 11/07/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet checkup-
procardiaco.com.br

01/11/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet dasamkt.com.br 05/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet delbone.com.br 21/11/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet crl.com.br nacional 04/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet curitibamd.com.br 06/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet dasamed.com.br 20/10/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet conhecimentomedico.c
om.br

03/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet dasa.med.br 19/03/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet dasa3.com.br 12/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cytolab.com.br 07/07/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet danet.com.br 24/10/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet emaildasa.com.br 10/05/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet e-lab.com.br 09/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Marcas CL Cientificalab (Reg. 
912.786.590)

16/10/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Nome de domínio na internet delboneauriemo.com.br 21/11/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet diagnosticosdaamerica.
com.br

19/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet diadomedico.com.br 27/09/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet delbonivacinas.com.br 13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet delboniauriemo.com.br 27/06/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet examesdeinovacao.co
m.br

12/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet examevacinas.com.br 24/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet examegravidez.com.br 25/06/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet imagemorialvacinas.co
m.br

13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet examediagnosticos.co
m.br

13/08/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet gilsoncidrim.com.br 23/11/2024 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet imagememorial.com.br 13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet frishimann.com.br 21/11/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet frischmann.com.br 16/08/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet frischmannvacinas.com
.br

24/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet labpasteurvacinas.com.
br

13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet labpasteur.med.br 03/07/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet labpopular.com.br 16/07/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet labsim.com.br 20/08/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet labfa.com.br 20/10/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet imagevacinas.com.br 24/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet laboratorioexamevacin
as.com.br

13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet laboratorioexame.com.
br

05/11/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet laboratoriodafamilia.co
m.br

05/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet labfavacinas.com.br 13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet laminavacinas.com.br 13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet lavoisier.com.br 11/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet laminadiagnosticos.co
m.br

23/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet lamina.com.br 17/05/2024 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet lsf-cdpi.com.br 26/11/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet outubrorosadelboni.co
m.

24/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet painelgenomico.com.br 12/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet mlabor.com.br 16/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet medimagemrio.com.br 22/01/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet medlabor.com.br 24/06/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Marcas Genera Inovação em 
Saúde (Reg. 
916.153.894)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Nome de domínio na internet provasfuncionais.com.b
r

28/02/2022 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet pasteur-df.com.br 28/07/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet altaexcelenciadiagnosti
ca.com.br

21/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet sergiofranco-
cdpi.com.br

21/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet universidadedasa.com.
br

21/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet unimagem-ce.com.br 23/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet sergiofrancocdpi.com.b
r

21/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet portalmedicosf.com.br 05/09/2023 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet portaldomedico.com.br 22/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Marcas Chromosome Medicina 
Genômica (Reg. 
907.314.058)

13/09/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Nome de domínio na internet dm1.com.br 06/06/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet md1.com.br 15/05/2022 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet lsf.com.br 16/04/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet laminaimagem.com.br 13/08/2024 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet laboratorioonline.com.b
r

23/10/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Marcas Artera (Reg. 
914.738.895)

Aguardando emissão 
de certific

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Nome de domínio na internet provideodiagnostico.co
m.br

03/03/2024 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet sergiofranco.com.br 13/11/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet trissomia.com.br 22/06/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet soelamerece.com.br 23/04/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet sergiofranco.net.br 24/08/2022 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Nome de domínio na internet frischmannaisengart.co
m.br

16/08/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet delboniexpress.com.br 15/12/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet laboratorioalvaro.com.b
r

01/04/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Marcas Artera (Reg. 1913701) 
– México

25/05/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Nome de domínio na internet cendilab.com.br 22/03/2023 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet bolaodasa.com.br 27/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cediccedilab.com.br 23/09/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet cdpi.com.br 24/10/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.
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Marcas Artera (Reg. 3841286) - 
Índia

23/05/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Nome de domínio na internet webexamelabfa.com.br 10/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Nome de domínio na internet lavoisiervacinas.com.br 13/12/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas Oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio.

Marcas Álvaro (Reg. 
819.201.057)

29/12/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Lavoisier (Reg. 
821.537.407)

03/01/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Atalaia (Reg. 
811.109.305 )

26/06/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Lamina (Reg. 
006.963.790)

10/08/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Lavoisier Popular (Reg. 
900.093.692)

15/09/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Centro de 
Aperfeiçoamento e 
Pesquisa Nacional Em 
Ultrassonografia – Prof. 
Dr. Giovanni 
(909.918.783)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas CDPI Clinica de 
Diagnóstico por 
Imagem (Reg. 
911.593.985)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas Centro de 
Aperfeiçoamento e 
Pesquisa Nacional Em 
Ultrassonografia – Prof. 
Dr. Giovanni 
(909.919.224)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “
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Marcas Cedic (Reg. 
818.826.770)

21/07/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Centro de Medicina 
Diagnóstica (Reg. 
827.095.511)

04/12/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Cedilab (Reg. 
826.556.450)

11/09/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas CDPI – Clínica de 
Diagnóstico por 
Imagem (Reg. 
818.279.710)

28/01/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Cerpe Diagnósticos 
(Reg. 828.952.710)

13/10/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Cerpe Imagem (Reg. 
821.628.402)

07/01/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas CL Científicalab (Reg. 
827.104.642)

16/11/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Club DA Medicina 
Diagnóstica 
(Reg.829.127.992)

03/11/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas DASA (Reg. 
830.095.144, 
830.095.152, 
830.095.160 
830.095.179, 
830.095.187 
830.095.195, 
830.095.217 )

13/09/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas DASA (830.095.136) 13/09/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 154 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Marcas MP Multi-Imagem Pet-
CT (Reg.826.985.424)

07/07/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Multi-Imagem 
Ressonância (Reg. 
820.836.770)

10/02/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 155 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Marcas Previlab (Reg. 
820.319.511)

11/07/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Previlab (Reg. 
820.337.374)

28/12/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Previlab Laboratório 
(Reg. 903.109.212)

23/12/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Previlab 
(Reg.903.109.255)

23/12/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 157 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Marcas Sergio Franco Medicina 
Diagnóstica Desde 
1940 (Reg. 
827.217.030)

24/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Sergio Franco Medicina 
Diagnóstica Desde 
1940 (Reg. 
827.217.013)

10/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas CL Cientificalab (Reg. 
827.104.626)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas Sergio Franco Medicina 
Diagnóstica Desde 
1940 (Reg. 
827.216.998)

15/02/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Sergio Franco Medicina 
Diagnóstica Desde 
1940 (Reg. 
827.217.048 e 
827.217.021)

24/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Sergio Franco Medicina 
Diagnóstica Desde 
1940 (Reg. 
827.217.005)

10/06/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Sergio Franco Medicina 
Diagnóstica Desde 
1940 (Reg. 
830.584.358, 
830.545.484 e 
830.584.544)

04/12/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Ghanemzinho (Reg. 
907832920)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Sergio Franco Medicina 
Diagnóstica Desde 
1940 (Reg. 
830.545.492)

14/01/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas DA Diagnósticos da 
América (Reg. 
822.817.942)

14/10/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas A Alvaro (Reg. 
367.896)

10/09/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas A Alvaro (Reg. 
402.865)

14/09/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 
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Marcas A Laboratorio Alvaro 
(Reg. 875.830)

01/02/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas A Alvaro (Reg. 
875.831)

11/02/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Alvaro (Reg. 123722-C) 29/10/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas A Laboratorio Alvaro 
(Reg.402.866)

14/09/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas DA Diagnósticos da 
América (Reg. 
328.874)

15/06/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Alvaro (Reg.2.362.843) 30/04/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas DA Diagnósticos da 
América (Reg. 26.239)

26/06/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas DA Diagnósticos da 
América (Reg. 
01.310.3036)

30/05/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas DASA (Reg. 1067191) 23/12/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas P Padrão Ribeirão 
Medicina Diagnóstica 
(Reg. 902.479.253)

26/12/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas DASA (Reg. 1068723) 23/12/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Padrão Ribeirão 
Diagnóstico por 
Imagem (Reg. 
902.518.933)

11/02/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Laboratorio Alvaro 
(Reg. 2.362.844)

30/04/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Laboratorio Alvaro 
(Reg. 123723-C)

29/10/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Delboni Auriemo (Reg. 
840.152.710)

12/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Delboni Auriemo (Reg. 
840.152.698)

12/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Bronstein Laboratório e 
Imagem (Reg. 
840.808.186)

04/10/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Lavoisier (Reg. 
840.152.744)

12/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas LabSim (Reg. 
840.242.115)

11/07/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Delboni Express (Reg. 
910.959.420)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “
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Marcas Alta Excelência 
Diagnóstica (Reg. 
831.152.150)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Delboni Prime (Reg. 
911.598.561)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “
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Marcas Multi-Imagem 
Ressonância (Reg. 
908.568.835)

13/06/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Alta Excelência 
Diagnóstica (Reg. 
831.152.141)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Delboni Auriemo 
Medicina Diagnóstica 
(Reg. 840.592.973)

28/06/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Lavoisier Laboratório e 
Imagem (Reg. 
840.592.981)

28/06/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Sérgio Franco Medicina 
Diagnóstica desde 
1940 
(Reg.830.546.120)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Previlab Medicina 
Diagnóstica (Reg. 
840.614.489)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Sérgio Franco Medicina 
Diagnóstica desde 
1940 
(Reg.830.584.510)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas P Laboratório Padrão 
Ribeirão Patologia 
Clínica (Reg. 
818.854.707)

14/07/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas DASA (Reg. 
915990474)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASA (Reg. 
915990660)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASA (Reg. 
915990563)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas DASA (Reg. 
829.249.532)

15/12/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Figurativa (Reg. 
911.420.827)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “
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Marcas DASA (Reg. 
790.332.221)

24/08/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Frischmann Aisengart 
(Reg. 817.309.241)

20/06/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “
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Marcas DASA (Reg. 
830.072.993)

22/02/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Atendimento Infantil 
Cerpinho (Reg. 
821.628.399)

07/01/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas DASA (Reg. 
829.249.486)

15/12/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas DASA (Reg. 
829.249.508)

15/12/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas Figurativa (Reg. 
900.971.339)

21/08/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Cerpe Prime (Reg. 
916.910.946

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Imuniza – Centro de 
Vacinação (Reg. 
903.777.096)

21/10/2024 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas Laboratório Gaspar 
(Reg. 910.737.878)

27/02/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas LOC (Reg. 
817.592.733)

30/01/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “
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Marcas Laboratórios Dr. Sérgio 
Franco (Reg. 
821.325.744)

03/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas Leme Centro de Apoio 
Diagnostico (Reg. 
822.776.332)

06/05/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “
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Marcas Laboratórios Gilson 
Cidrim (Reg. 
901.510.904)

22/02/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas DASA (Reg. 
900.937.483)

07/02/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"
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Marcas DASA (Reg. 
819.692.980)

06/04/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Cerpe Tenha Certeza 
(Reg. 907.591.310)

06/12/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Laboratorio Deliberato 
(Reg. 819.041.009)

08/08/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Deliberato (Reg. 
917.017.250)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Laboratório Popular 
(Reg. 903456303)

14/02/2027 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas CL Cientificalab (Reg. 
827.104.650)

16/11/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Laboratório Médico 
Vital Brasil (Reg. 
820.416.690)

16/05/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Os eventos que podem causar a perda dos 
direitos relativos a tal ativo são: (I) expiração do 
prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser 
total ou parcial em relação aos produtos ou 
serviços assinalados pela marca; (III) caducidade 
do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca 
com significativa que implique em alteração de seu 
caráter distintivo original, tal como constante do 
certificado de registro, por período igual ou 
superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de 
nulidade do registro, obtido por terceiro depois.
	Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e val
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Marcas Laboratório Leme (Reg. 
912.706.180)

16/10/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Sérgio Franco Testes 
Rápidos (Reg. 
910.959.544)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. “

Marcas In Situs Genética (Reg. 
829.074.546)

08/12/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Delboni Auriemo (Reg. 
819.088.560)

28/11/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

Marcas Bronstein (Reg. 
812.010.426)

02/12/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

"Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactará a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde. 



"

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 192 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Marcas Previlab Análises 
Clínicas Ltda (Reg. 
820.337.293)

13/06/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Salomão e Zoppi 
(Reg.822679698)

03/10/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Laboratório São Camilo 
de Anatomia Patológia 
e Citopatologia (Reg. 
911.374.361)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas SZ Salomão Zoppi 
Medicina Diagnóstica 
(Reg.822693500)

03/10/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Salomão Zoppi 
(Reg.8400132212;8401
3220; 840132347)

30/06/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas LSZ 
(Reg.830262652;83026
2660;830262687)

08/05/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Laboratório São Camilo 
de Análises 
Veterinárias (Reg. 
911.374.485)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas SZD 
(Reg.840120117;84012
0125;840120133)

02/06/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Laboratório São Camilo 
de Diagnóstico Por 
Imagem (Reg. 
911.374.469)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas SZD | SalomãoZoppi 
Diagnósticos (Reg. 
840874154;840874170;
840874189;840874197
)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas SZD (Reg. 
840874103;840874111;
840874120;840874138;
840874146)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Mami (Reg.840686102 
e 8400686129)

23/08/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Figura 
(Reg.828331537)

10/11/2019 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Santa Luzia 
Laboratório Médico 
(Reg.828331472)

21/09/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Nome de domínio na internet web.szd.com.br 24/09/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet previlab.com.br 17/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio
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Marcas Laboratório São Camilo 
de Análises de 
Alimentos e Água (Reg. 
907.213.170)

30/08/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Grupo São Camilo 
Medicina Diagnóstica 
(Reg. 901.782.718)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Grupo São Camilo 
Medicina Diagnóstica 
(Reg. 901.782.777)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas DASAINOVA 
LABORATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DA DASA 
(Reg. 916020878

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASAINOVA 
LABORATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DA DASA 
(Reg. 916021017)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASAINOVA 
LABORATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL DA DASA 
(Reg. 916020932)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Figura (Reg. 
840152680)

12/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Geneone (Reg. 
912812290)

23/10/2028 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Figura (Reg. 
840152680)

12/05/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Kids Gene One (Reg. 
914767810)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Fit Gene One (Reg. 
914767690)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas TargetOne (Reg. 
913824291)

22/01/2029 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Probi Gene One (Reg. 
914767950)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Nutri Gene One (Reg. 
914767917)

pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Skin Gene One (Reg. 
914768034)

Pendente de rigistro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Personal Gene One 
(Reg. 914768085)

Pendente de registr 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASA (Reg. 
915990431)

pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASA (Reg. 
915990334)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas DASA (Reg. 
915990253)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Exame Club 60 (Reg. 
915132850)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DASA (Reg. 
915990253)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Dasa (Bolívia) (Reg. 
161953-c )

15/10/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Exame Club 60 (Reg. 
915133121)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Exame Laboratório 
Médico (Reg. 
914393871 )

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Laboratório Álvaro 
(Argentina) (Reg. 
2362843)

30/04/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Laboratório Álvaro 
(Argentina) (Reg. 
2.362.844)

30/04/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Dasa (Bolívia) (Reg. 
161954-C)

15/10/2025 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Dasa (Chile) (Reg. 
1068723)

23/12/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas DA Diagnósticos da 
América (França) (Reg. 
013103036)

30/05/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Dasa (Chile) (Reg. 
1067191)

23/12/2023 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas A Alvaro (Uruguai) 
(Reg. 367896)

10/09/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Da Diagnósticos da 
América (Uruguai) 
(Reg. 328874)

15/06/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Da Diagnósticos da 
América (Peru) (Reg. 
26239)

26/06/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas A Laboratório Álvaro 
(Uruguai) (Reg. 
429069)

07/09/2026 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas A Laboratório Alvaro 
(Uruguai) (Reg. 
402866)

14/09/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas A Alvaro (Uruguai) 
(Reg. 402865)

14/09/2021 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas A Laboratório Álvaro 
(Chile) (Reg. 875830)

11/02/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Dasa (Colombia) (Reg. 
463791)

29/10/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Dasa (Colombia) (Reg. 
463792)

29/10/2022 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Geneone (Uruguai) 
(Reg. 502500)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Geneone (Argentina) 
(Reg. 3784263)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Geneone (Índia) (Reg. 
4086473)

Pendente de registro 
pelo INPI

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

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Marcas Laboratório Álvaro 
(Bolívia) (Reg. 123723-
C)

29/10/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas Álvaro (Bolívia) (Reg. 
123722-C)

29/10/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.

Marcas A Alvaro (Chile) (Reg. 
875831)

11/02/2020 Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 
tal ativo são: (I) expiração do prazo de vigência, sem o devido e 
tempestivo pagamento das taxas oficiais para renovação; (II) 
renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial 
em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
(III) caducidade do registro, decorrente da não utilização 
injustificada da marca; (IV) utilização da marca com modificação 
significativa que implique em alteração de seu caráter distintivo 
original, tal como constante do certificado de registro, por 
período igual ou superior a cinco anos, contados da data da 
concessão do registro. Ou (V) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro depois.

Considerando que a Companhia atua em diversos 
segmentos e regiões através de diversos marcas 
regionais, os riscos decorrentes da perda de 
determinada marca impactarão a regional a qual 
referida marca está vinculada. A perda de uma de 
nossas marcas ocasionará a perda de 
reconhecimento e valor percebido por nossos 
clientes e, consequentemente, custos adicionais à 
regional, em razão da necessidade de 
implementação de nova marca, marketing local, 
dentre outros custos. A receita da Companhia 
também poderá ser afetada em razão da 
necessidade de troca de uma marca por outra, 
dependendo do contrato existente com as 
operadoras de planos de saúde.
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Nome de domínio na internet BRONSTEINDRFAMILI
A.COM.BR

10/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CANALDOMEDICO.C
OM.BR

24/04/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet DASALABS.COM.BR 02/06/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CLUBSESSENTAMAIS
.COM.BR

17/05/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CAPUS.COM.BR 13/02/2023 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CLUBESESSENTAMAI
S.COM.BR

17/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CORACAODELBONI.C
OM.BR

02/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CLUBE60MAIS.COM.B
R

17/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CLINIJA.COM.BR 16/05/2022 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CLUB60MAIS.COM.BR 17/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio
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Nome de domínio na internet DRFAMILIALAVOISIER
.COM.BR

10/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet EXAMEPARTICULAR.
COM.BR

21/05/2023 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet DRFAMILIABRONSTEI
N.COM.BR

10/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet DELBONI60MAIS.COM
.BR

17/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet CORACAODEMAEDEL
BONI.COM.BR

02/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet DELIBERATO.COM.BR 15/04/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet DELBONIAURIEMOTR
.COM.BR

12/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet DELBONITR.COM.BR 12/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet DELBONITESTESRAP
IDOS.COM.BR

12/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet DELBONISESSENTAM
AIS.COM.BR

17/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio
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Nome de domínio na internet LAVOISIERPARTICUL
AR.COM.BR

21/05/2023 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet LABORATORIOTERCE
IRAIDADE.COM.BR

17/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet EXAMESPARTICULAR
ES.COM.BR

21/05/2023 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet FRISHMANN.COM.BR 21/11/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet LAVOISIERDRFAMILIA
.COM.BR

10/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet GENEONE.COM.BR 20/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet LABORATORIODELIB
ERATO.COM.BR

29/08/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet LABORATORIOONLIN
E.COM.BR

23/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet IEPDASA.COM.BR 09/11/2028 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet LABORATORIO60MAI
S.COM.BR

17/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio
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Nome de domínio na internet SERGIOFRANCOTR.C
OM.BR

12/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet TESTESRAPIDOSSER
GIOFRANCO.COM.BR

12/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet TESTESRAPIDOSDEL
BONI.COM.BR

12/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet SOUDASA.COM.BR 19/02/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet PAPOSAUDEDAMULH
ER.COM.BR

07/03/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet UNIMAGEMDIAGNOS
TICOS.COM.BR

23/09/2019 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet SERGIOFRANCOTES
TESRAPIDOS.COM.B
R

12/04/2021 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet MULTI-
IMAGEMRJ.COM.BR

05/05/2020 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

Nome de domínio na internet LAVOISIERPOPULAR.
COM.BR

21/05/2023 (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo 
pagamento das taxas oficiais para renovação; (ii) renúncia do 
direito por ser titular, que poderá ser total ou parcial em relação 
aos produtos ou serviços assinalados

Não há como quantificar o impacto. Em caso de 
perda de nome de domínio, deveremos cessar a 
utilização do nome de domínio

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 216 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Biomed Diagnósticos 
Laboratoriais Ltda.

51.622.876/0001-00 - Controlada Brasil SP São José dos Campos A sociedade tinha por objeto social a 
atividade de laboratório de análises 
clínicas.

99,990000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 0,00

Valor mercado

Antonio P. Gaspar 
Laboratórios Ltda.

86.716.644/0001-04 - Controlada Brasil MA São Luís A Sociedade tem por objeto social a 
prestação de serviços auxiliares de apoio 
diagnóstico (SAD) direcionados a 
pacientes particulares ou por meio de 
empresas conveniadas, companhias 
seguradoras, entidades de assistência 
médico-hospitalar, outras modalidades de 
custeio da saúde, nas áreas de: (i) 
análises clínicas; (ii) anatomia patológica; 
(iii) vacinas; e (iv) outros serviços 
auxiliares de apoio diagnóstico.

99,990000

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia em análises clínicas e amplia sua atuação geográfica no Nordeste do País, visto que atua com grande representatividade no ramo de análises clínicas no Estado do Maranhão.

31/12/2018 20,005725 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 16.869.157,20

Valor mercado

31/12/2017 7,823060 0,000000 734.232,51

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Aliança Biotecnologia 
Ltda.

08.284.269/0001-59 - Controlada Brasil PR Maringá Prestação de serviços em diagnóstico 
molecular em humanos e animais de 
pequeno e grande porte, realização de 
pesquisas, desenvolvimento, produção e 
comercialização de kits de diagnóstico e 
vacinas.

99,990000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 -205.355,41

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado do Paraná.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Check Up UP - Unidade 
Preventiva, Diagnóstico 
e Medicina Preventiva 
Ltda

10.420.940/0001-93 - Controlada Brasil RJ Rio de Janeiro A Sociedade tinha por objeto a prestação 
de serviços auxiliares de apoio 
diagnóstico (SAD), direcionados a 
pacientes particulares ou através de 
empresas conveniadas, companhias 
seguradoras, entidades de assistência 
médico-hospitalar, outras modalidades de 
custeio da saúde. A elaboração de 
palestras, congressos e trabalhos 
científicos, bem como a prestação de 
consultoria e assessoria de informações 
na área de SAD; e a participação em 
outras sociedades, empresárias ou não 
empresárias, na qualidade de sócia, 
quotista ou acionista

99,990000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 276.824,48

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor mercado

Em reunião do conselho de administração realizada em 17 de dezembro de 2015, foi aprovada a supressão e extinção, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, da controlada direta Check-up UP. Em 13 de janeiro de 2016 em reunião 
dos sócios da Check-up UP (a Companhia e sua controlada DASA Real Estate), foi acordado distratar, dissolver e extinguir a sociedade, com o levantamento em 31 de dezembro de 2015, do balanço patrimonial de encerramento, para liquidação e 
apuração dos haveres da sociedade que serão distribuídos às sócias na proporção das cotas do Capital Social de cada um. No referido balanço, não foram apurados quaisquer passivos da Sociedade, sendo que o único ativo apurado foi caixa, no 
montante de R$ 277, o que permitiu a celebração do distrato sem necessidade de período de liquidação.

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Em reunião do conselho de administração realizada em 01 de fevereiro de 2018, foi aprovada a incorporação desta sociedade. Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia em análises clínicas e amplia sua atuação geográfica no estado de 
São Paulo, visto que atua com grande representatividade no ramo de análises clínicas na região de São José dos Campos. Sociedade incorporada pela Companhia em 01 de fevereiro de 2018.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

PÁGINA: 218 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Clínica de Ressônancia 
Multimagem Petrópolis

07.153.845/0001-66 - Controlada Brasil RJ Petrópolis A Sociedade tem por objeto a prestação 
de serviços médicos de radiodiagnóstico 
por imagem, sob todas as suas formas; e 
a participação em outras sociedades que 
atuem na mesma área da medicina ou em 
áreas complementares, como sócia, 
acionista e/ou quotista

70,000000

31/12/2018 7,792150 0,000000 1.300.859,76 Valor contábil 31/12/2018 4.114.621,72

Valor mercado

CientíficaLab Produtos 
Laboratoriais e 
Sistemas Ltda.

04.539.279/0001-37 - Controlada Brasil SP Barueri A Sociedade tem como objeto social a (i) 
assessoria e prestação de serviços em 
exames laboratoriais em geral na área de 
apoio de diagnósticos médicos; (ii) 
assessoria e prestação de serviços em 
exames laboratoriais de análises clínicas, 
anatomia patológica e citologia, incluindo 
a realização de citados exames; (iii) 
prestação de serviços auxiliares de apoio 
diagnóstico, compreendendo os 
diagnósticos por imagem, métodos 
gráficos e medicina nuclear, através da 
disponibilização de infra-estrutura 
operacional, incluindo equipamentos, 
insumos e suporte de atendimento com 
pessoal contratado pela Sociedade para o 
atendimento operacional, para que 
empresas contratadas (clínicas médicas) 
realizem a atividade médica exclusiva com 
atendimento direto aos pacientes e gerem 
o laudo de exames médicos 
especializados, em material impresso ou 
digital; (iv) serviços de coleta e transporte 
de amostras; e (v) a importação, para uso 
próprio, de equipamentos médico-
hospitalares, conjuntos para diagnósticos.

100,000000

31/12/2018 25,783811 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 90.522.208,15

Valor mercado

31/12/2017 6,921352 0,000000 0,00

A CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. foi adquirida em 19 de junho de 2007, com o objetivo de prestação de serviços para o setor público de saúde, mercado no qual a Companhia passou a atuar a partir desta aquisição.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 55,069647 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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DASA Real Estate 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

08.158.019/0001-72 - Controlada Brasil SP Barueri A Sociedade tem por objeto social: a 
administração de bens em nome próprio; 
(ii) a realização de investimentos no setor 
imobiliário, em quaisquer das suas 
modalidades, em nome próprio; (iii) a 
outorga de garantias às obrigações 
contraídas por sua sócia controladora, por 
sociedades controladas e/ou ligadas à 
Sociedade, especialmente sob a forma de 
fianças e avais, em quaisquer 
modalidades, tanto em obrigações de 
natureza imobiliária como em obrigações 
de natureza financeira; e (iv) a 
participação no capital de quaisquer 
outras sociedades, empresárias ou não 
empresárias, ou fundos de investimento, 
na qualidade de sócia, acionista ou 
quotista, no Brasil e/ou no exterior, 
especialmente naquelas voltadas ao setor 
imobiliário.

99,990000

Valor mercado

31/12/2018 4,150540 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 21.713.839,20

DASA Finance 
Corporation

00.000.000/0000-00 - Controlada Ilhas Cayman A Sociedade tinha como objetivo captar 
recursos que eram utilizados de forma 
preponderante para financiar a expansão 
das atividades da Companhia

100,000000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2015 9.288.270,22

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Em reunião do conselho de administração da DASA realizada em 12 de novembro de 2015, foi aprovada a supressão e extinção, nos termos da Lei de Sociedades das Ilhas Cayman, da controlada direta DASA Finance Corporation. Devido ao 
processo de supressão e extinção da DASA Finance, conforme autorizado pelos diretores da controlada, em 23 de dezembro de 2015 foi realizada a transferência do montante de R$ 9.288 mil para a Companhia (equivalente a USD 2,345,640.25), 
que era mantido em conta bancária em nome da controlada DASA Finance no exterior. O montante correspondente ao acervo líquido da controlada foi baixado em janeiro de 2016.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 11,434440 0,000000 1.014.999,98

31/12/2017 13,407076 0,000000 527.140,98

Clínica de Ressonância e Multi-Imagem Petrópolis Ltda. foi adquirida em 05 de janeiro de 2011. Esta aquisição permitiu que a Companhia continue participando do desenvolvimento da medicina diagnóstica no país e tem como benefícios esperados 
de natureza empresarial, patrimonial, legal e financeira.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Insitus Serviços 
Médicos e Laboratoriais 
Ltda.

06.187.420/0001-05 - Controlada Brasil SP São Paulo Atividades de laboratórios de análises 
clínicas e consultoria em 
estabelecimentos médicos e laboratoriais.

99,990000

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado de São Paulo

Valor mercado

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 1.246.518,89

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Fernando Henrique 
Pinto Junior & Cia Ltda.

00.750.852/0001-04 - Controlada Brasil SP Ribeirão Preto Prestação de serviços de análises clínicas 
e patológicas.

90,000000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 171.669,79

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado de São Paulo

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 -25,405352 0,000000 0,00

31/12/2017 4,705676 0,000000 0,00

A Companhia mantém a participação na DASA Real Estate Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo em vista o grande número de contratos celebrados pela Companhia e/ou por suas controladas nos quais a DASA Real Estate Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. figura na qualidade de garantidora de suas obrigações, trazendo benefícios econômicos e proporcionando conforto às partes contratantes.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Laboratório de Análises 
Clínicas Gilson Cidrim 
Ltda.

01.502.599/0001-24 - Controlada Brasil PE Recife A sociedade tem por objeto executar os 
serviços médicos de análises clínicas e de 
diagnose preventiva; desenvolver e 
estimular a prática da pesquisa científica, 
objetivando a identificação das diversas 
patologias; e, difundir, no meio social, 
informações técnicas que impeçam a 
disseminação das doenças 
infectocontagiosas.

99,990000

31/12/2017 148,700644 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 15.934.615,50

Valor mercado

Instituto de 
Endocrinologia e 
Medicina Nuclear de 
Recife S.A

10.981.660/0001-54 - Controlada Brasil PE Recife A Sociedade tem por objeto social (i) a 
prestação de serviços auxiliares de apoio 
diagnóstico (SAD), direcionados à 
pacientes particulares ou através de 
empresas conveniadas, companhias 
seguradoras, cooperativas médicas, 
entidades de assistência médico-
hospitalar, outras modalidades de custeio 
da saúde, na área de análises clínicas, 
vacinação, exames de imagem e métodos 
gráficos, anatomia patológica, dentre 
outros, bem como a realização de 
pesquisas científicas com a divulgação de 
seus resultados; e (ii) a participação em 
outras sociedades, empresárias ou não 
empresárias, na qualidade de sócia, 
quotista ou acionista.

99,000000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 0,00

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 976.670,76

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear Recife Ltda. foi adquirida em 25 de outubro de 2010 pela controlada da Companhia, a DA Participações Ltda., que foi incorporada pela Companhia em 29 de abril de 2011. Esta aquisição fortaleceu a 
atuação da Companhia em análises clínicas e anatomia patológica e amplia sua atuação geográfica no Nordeste do País, visto que atua com grande representatividade no ramo de análises clínicas, densitometria óssea e medicina nuclear no Estado 
de Pernambuco. Em 06 de dezembro de 2012, a Companhia e o acionista minoritário da controlada CERPE Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife Ltda. celebraram o segundo aditivo do acordo de acionistas, onde celebraram que 
fosse antecipada a transferência de 35.997 ações ordinárias da CERPE Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife Ltda (29,5% do capital social) para a Companhia. Sociedade teve sua incorporação aprovada em 01 de novembro de 
2018.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 5.940.011,80

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Laboratório Deliberato 
de Análises Clínicas 
Ltda.

51.363.620/0001-26 - Controlada Brasil SP Itaquaquecetuba Atividades de laboratórios de análises 
clínicas e consultoria em 
estabelecimentos médicos e laboratoriais.

99,990000

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 4.215.935,28

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Laboratório de 
Pesquisas Clínicas e 
Bromatológicas Ltda.

82.952.854/0001-32 - Controlada Brasil SC Florianópolis A Sociedade tem por objetivo a prestação 
de serviços médicos em patologia clínica, 
citopatologia, anatomia patológica e 
citogenética; pesquisas científicas e 
tecnológicas na área de biologia.

50,060000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Valor mercado

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2018 8,731416 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 949.487,87

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no estado de Santa Catarina.

Laboratório de 
Anatomia Patológica e 
Citopatologia São 
Camilo Ltda.

05.992.718/0001-25 - Controlada Brasil PR Maringá Prestação de serviços de anatomia 
patológica, citopatologia, imuno-
histoquímica e exames afins.

99,990000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 666.038,13

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado do Paraná.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia em análises clínicas e amplia sua atuação geográfica no Nordeste do País, visto que atua com grande representatividade no ramo de análises clínicas no Estado de Pernambuco. Sociedade teve 
sua incorporação aprovada em 01 de novembro de 2018.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Laboratório Oswaldo 
Cruz Ltda.

51.622.140/0001-32 - Controlada Brasil SP São José dos Campos A sociedade tem por objeto serviços de 
análises clínicas humanas, análise 
toxicológica, análise bromatológicas (agua 
e alimentos), diagnósticos por imagem, 
realização de cursos e palestras, criação 
de um laboratório-escola, criação e 
manutenção de um acervo histórico, 
consultoria na área de qualidade, meio 
ambiente e gestão empresarial para 
laboratórios e empresas da área de saúde 
e postos de coleta de exames.

99,990000

Laboratório Médico 
Vital Brasil Ltda.

47.555.164/0001-49 - Controlada Brasil SP Guaratinguetá O objetivo da sociedade será a 
elaboração de análises clínicas e 
atividades afins.

100,000000

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia em análises clínicas e amplia sua atuação geográfica no estado de São Paulo, visto que atua com grande representatividade no ramo de análises clínicas na região de Guaratinguetá. Sociedade 
incorporada pela Companhia em 01 de fevereiro de 2018.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Laboratório Médico 
Santa Luzia S.A.

83.933.275/0001-05 - Controlada Brasil SC Florianópolis A Sociedade tem por objetivo a; (i) 
prestação de serviços médicos em 
patologia clínica, citopatologia, anatomia 
patológica e citogenética; (ii) prestação de 
serviços de coleta móvel; (iii) prestação de 
serviços de vacinação e imunização 
humana; (iv) importação de materiais e 
equipamentos para uso próprio; e (v) 
participação no capital de outras 
sociedades, como acionista ou quotista.

50,060000

31/12/2018 1,336331 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 -32.881.930,50

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no estado de Santa Catarina.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado de São Paulo

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Maringá Medicina 
Nuclear Ltda.

00.237.540/0001-93 - Controlada Brasil PR Maringá Atividade médico-hospitalar de realização 
de exames de diagnóstico por imagem 
nas áreas de medicina nuclear, 
cintilografia e tratamento com 
radioisótopos, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética, 
densitometria óssea, ultrassonografia, 
mamografia, PET/CT e radiologia.

99,990000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado do Paraná.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor mercado

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 5.269.359,66

Leme Laboratório de 
Endocrinologia e 
Metabologia da Bahia 
Ltda.

13.546.668/0001-80 - Controlada Brasil PA A Sociedade tem por objetivo a prestação 
de serviços de (i) laboratório de análises 
clínicas, e (ii) vacinas. Sociedade foi 
incorporada pela Companhia em 01 de 
novembro de 2018.

100,000000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2016 0,00

Valor mercado

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia em análises clínicas e amplia sua atuação geográfica no Nordeste do País, visto que atua com grande representatividade no ramo de análises clínicas no estado da Bahia. Sociedade incorporada 
pela Companhia em 01 de outubro de 2018.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 1.049.000,64

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 0,00

Valor mercado

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia em análises clínicas e amplia sua atuação geográfica no estado de São Paulo, visto que atua com grande representatividade no ramo de análises clínicas na região de São José dos Campos. 
Sociedade incorporada pela Companhia em 01 de fevereiro de 2018.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Ruggeri & Piva Ltda. 75.309.237/0001-58 - Controlada Brasil PR Maringá Prestação de serviços especializados e 
profissionais de análises clínicas.

99,990000

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 -6.981.636,86

Valor mercado

Previlab Analises 
Clinicas Ltda

01.417.248/0001-15 - Controlada Brasil SP Piracicaba A sociedade tem por objeto a prestação 
de serviços auxiliares de apoio 
diagnóstico (SAD), direcionados a 
pacientes particulares ou através de 
empresas conveniadas, companhias 
seguradoras, entidades de assistência 
médico-hospitalar, outras modalidades de 
custeio da saúde, nas áreas de: (i) 
análises clinicas; (ii) anatomia patológica; 
(iii) vacinas; e (iv) outros serviços 
auxiliares de apoio diagnóstico (SAD).

99,650000

A Previlab Análises Clínicas Ltda. foi adquirida pela Companhia através de sua controlada DASA Brasil Participações Ltda. em 04 de julho de 2011. Esta A Previlab Análises Clínicas Ltda. foi adquirida pela Companhia através de sua controlada DASA 
Brasil Participações Ltda. em 04 de julho de 2011. Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia em análises clínicas e anatomia patológica e ampliou sua atuação geográfica no interior do Estado de São Paulo, visto que a Previlab Análises 
Clínicas Ltda. detém suas operações nos Municípios de Piracicaba, Americana, Limeira, Santa Bárbara D’Oeste, São Pedro, Rio das Pedras, Tietê e Capivari.

31/12/2018 20,246094 0,000000 4.480.996,44 Valor contábil 31/12/2018 22.010.766,17

Valor mercado

31/12/2017 9,156530 0,000000 1.095.113,78

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 -5,050385 0,000000 2.873.692,77

MOB Laboratorio de 
Analises Clinicas LTDA.

05.465.560/0011-07 - Coligada Brasil SC Joinville A sociedade tem por objeto social a 
prestação de serviços especializados em 
análises clínicas, atendendo as 
determinações do Conselho Regional de 
Farmácia e demais órgãos disciplinares 
do exercício da atividade e serviços 
combinados de escritório e apoio 
administrativo.

100,000000

31/12/2018 283,982220 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 9.955.186,20

Valor mercado

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado de Santa Catarina. Sociedade teve sua incorporação aprovada em 01 abril de 2019.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Sawaya & Giana 
Serviços Auxiliares de 
Organização de 
Escritórios Ltda.

05.671.710/0001-67 - Controlada Brasil SP São José dos Campos A sociedade tem por objeto social a 
prestação de serviços auxiliares de 
organização a escritórios automatizados e 
suporte a centrais de atendimentos.

100,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 0,00

Valor mercado

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Salomão e Zoppi 
Serviços Médicos e 
Participações S.A.

45.796.554/0001-85 - Controlada Brasil SP São Paulo A Sociedade tem por objetivo a prestação 
de serviços de (i) anatomia patológica e 
patologia clínica; (ii) imagenologia; (iii) 
citopatologia; (iv) procedimentos cirúrgicos 
endoscópicos; (v) serviços de laboratório; 
(vi) realização de estudos e pesquisas, 
desenvolvimento de tecnologias 
alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos na 
área de saúde; (vii) participação em outras 
sociedades, sob qualquer título; (viii) 
serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo; (ix) realização de consultas 
médicas; e (x) realização de prestação de 
serviços de Laserterapia e Cirurgia por 
Ondas de Rádio de Alta Frequência.

100,000000

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2018 165,076270 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 374.063.321,12

Valor mercado

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado de São Paulo.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado do Paraná.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Valeclin Laboratório de 
Análises Clínicas Ltda.

50.008.812/0001-51 - Controlada Brasil SP São José dos Campos Exploração do ramo de (i) exames e 
diagnósticos laboratoriais na área de 
patologia e análises clínicas; (ii) coleta e 
transporte de materiais biológicos; e (iii) 
pesquisa científica, consultoria técnica e 
administrativa na área de patologia e 
análises clínicas.

99,990000

Valor mercado

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 1.203.713,12

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no Estado de São Paulo

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

Usina de Diagnóstico e 
Alta Performance S.A.

12.067.540/0001-71 - Controlada Brasil SC Florianópolis A Sociedade tem por objetivo a prestação 
de serviços em patologia clínica, 
citopatologia, anatomia patológica, 
biologia molecular, citogenética e 
importação de materiais e equipamentos 
para uso próprio.

50,060000

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia no setor de medicina diagnóstica no estado de Santa Catarina. Sociedade foi extinta.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2018 0,00

Valor mercado

31/12/2016 0,000000 0,000000 0,00

31/12/2017 0,000000 0,000000 0,00

Esta aquisição fortaleceu a atuação da Companhia em análises clínicas e amplia sua atuação geográfica no estado de São Paulo, visto que suporta as controladas Laboratório Oswaldo Cruz Ltda. E BIOMED Diagnósticos Laboratoriais Ltda. 
Sociedade teve sua dissolução e extinção aprovada em 15 de agosto de 2018.

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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9.2 - Outras Informações Relevantes 

 

 

 

Licenças  

A Companhia possui diversas licenças de software necessárias à execução de suas atividades, as 

quais destacam-se às seguintes, em vigor no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018: 

 

Licenças de Software 

Fabricante Produto Modelo Quantidade Observação 

SAP SAP Developer USer 
1 SAP Developer 

USer 
15 01/04/2020 

SAP SAP Employee User 
1 SAP Employee 

USer 
700 01/04/2020 

SAP SAP Worker User 1 SAP Worker User 100 01/04/2020 

SAP 
ERP Component tou 
ERP Package 

Flat 1 01/04/2020 

SAP 
S/4Hana Foundation - 
Promotion 

1 Flat Fee 1 01/04/2020 

SAP 
SAP Cash Management 
powered by SAP HANA 

224,200,000BRL 
Reveneus 

10 01/04/2020 

SAP 
SAP ERP Foundation 
Starter 

1 SAP ERP 
Foundation Starter 

1 01/04/2020 

SAP SAP Payroll Processing 500 Employees 40 01/04/2020 

SAP SAP WPB Manager 1 Users 10 01/04/2020 

SAP SAP WPB Navigator 1 Users 1000 01/04/2020 

SAP SAP WPB Produter 1 Users 10 01/04/2020 

SAP SAP Process Control 1 Users 75 01/04/2020 

SAP SAP Access Control 
100 Users, monitored 

for SAP Acess 
Control 

10 01/04/2020 

SAP 
SAP Elect inc Brazil 
(NFE) 

1.560.000BRL Spend 
Volumes 

50 01/04/2020 

SAP 
SAP Treas Fin Risk 
Mgm, treas&risk 

300.000.000 BRL 
Revenues 

10 01/04/2020 

SAP 
SAP Plan&cons, SAP 
NVW (BCP) Professional 

1 Users 25 01/04/2020 

SAP 
SAP RE Mgmt, office, 
retail,ind,prop,mgmt 

1 Users 10 01/04/2020 

SAP 
SAP Process 
Orchestration 

1 Cores 3 01/04/2020 

SAP SAP Single Sign-On 50 Users 20 01/04/2020 

SAP 
SAP Collabor Fin 
Operations, receiv mgmt. 

300.000.000 BRL 
Revenues 

10 01/04/2020 

SAP 
SAP Shared Service 
Framework financials 

300.000.000 BRL 
Revenues 

10 01/04/2020 

SAP 
SAP Shared Service 
Framework, HR 

500 Employees 40 01/04/2020 

SAP SAP Risk Management 1 Users 75 01/04/2020 

SAP SAP Fraud Management 
1.500.000.000 BRL 

Revenues 
2 01/04/2020 

SAP 
SAP HANA, RT ed Applie 
& BW-new/subsq 

HSAV 0,15 01/04/2020 

Algumas licenças de software relativas aos sistemas críticos da Companhia são perpétuas, tendo 

sido adquiridas pela Companhia em exercícios sociais anteriores, e cujos contratos não contêm 

cláusulas relacionadas à perda de direito de uso.  
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9.2 - Outras Informações Relevantes 

 

Entretanto, as demais licenças de software não são perpétuas, dessa forma, os seus contratos são 

celebrados por prazo determinado, devendo ser renovadas, caso seja de interesse da Companhia. 

Os programas de computador são parte importante das atividades da Companhia e, em razão 

disso, a Companhia busca manter controle estrito do licenciamento dos softwares que a Companhia 

utiliza. Dentre os principais softwares utilizados pela Companhia destacam-se aqueles fabricados 

pela Touch Tecnologia, Oracle, TOTVS, Progress e Microsoft. Todos os softwares utilizados pela 

Companhia são devidamente licenciados pelos seus titulares. 

A perda do direito de uso da licença de um software poderá gerar custos adicionais à Companhia 

oriundos da contratação de novas licenças.  

Os sistemas de informática e o direito de uso de área comercial possuem, via de regra, prazo de 

duração de cinco anos.  
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 

 

Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de 

dezembro de 2018, 2017 e 2016.  

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam 

“Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. 

(a) comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais 

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

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 2019, no mínimo. 

Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia foi de R$2.293.631 mil, e superava 

em R$ 884.386 mil o passivo circulante em 31 de dezembro de 2018, que foi de R$ 1.409.245 

mil, 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 1,63. 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o índice de liquidez corrente foi de 1,06 e 1,61, 

respectivamente. 

Em 31 de dezembro de 2018, o índice de endividamento total (representado pela soma do 

passivo circulante e do passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido) foi de 1,17. O 

aumento do índice de endividamento total de 33,3% ocorrido entre 31 de dezembro de 2017 e 

31 de dezembro de 2018 deveu-se, principalmente, à 10ª emissão de debêntures, realizada no 

final de 2018. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o índice de endividamento total foi de 0,88 e 

0,79, respectivamente. O aumento do índice de endividamento total de 11,4% ocorrido entre 31 

de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017 deveu-se, principalmente a necessidade de 

novas captações para fazer frente a utilização de caixa para investimentos e aquisições. 

Segue resumo da estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018: 

 31 de dezembro de 

2018 

31 de dezembro de 

2017 

31 de dezembro de 

2016 

Índice de liquidez corrente 1,63 1,06 1,61 

Índice de endividamento total 1,17 0,88 0,79 

 

Receita Operacional Bruta  

2018 

A receita bruta da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 atingiu 

R$ 4.269.567 mil, representando um crescimento de 14,8% ante o exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017. 

2017 

A receita bruta da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 atingiu 

R$3.718.341 mil, representando um crescimento de 10,9% ante o exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2016. 
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EBITDA  

A Companhia calcula e divulga o seu EBITDA de acordo com a Instrução CVM nº 527, de 4 de 

outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”). Para mais 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 2018, a Companhia atingiu um EBITDA de 

R$ 605.491 mil, o que representa um aumento de 7,4% em relação ao EBITDA de R$ 563.920 

mil atingido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. No exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia atingiu uma margem EBITDA de 15,4%, 

comparado a uma margem EBITDA de 16,6% atingida no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia atingiu um EBITDA de 

R$ 563.920 mil, o que representa um aumento de 6,6% em relação ao EBITDA de R$ 529.162 

mil atingido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. No exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia atingiu uma margem EBITDA de 16,6%, 

comparado a uma margem EBITDA de 17,4% atingida no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. 

Segue abaixo a composição do cálculo do EBITDA: 

Em mil de R$  2018  2017  2016  

Δ % 

2018 X 

2017 

 

Δ % 

2017 X 2016 

Lucro líquido do 

período  
 185.306  134.456  95.206  37,8%  46,9% 

(+) imposto de renda 

e contribuição social 
 8.725  46.069  100.183  -81,1%  -51,9% 

(+) Financeiras 

líquidas 
 151.656  155.538  104.598  -2,5%  48,0% 

(+) Depreciação e 

amortizações 
 259.804  227.856  229.177  14,0%  -0,6% 

EBITDA (R$ MM)  605.491  563.920  529.163  7,4%  7,8% 

Margem EBITDA  15,4%  16,6%  17,4%  -1,2 p.p.  -0,6 p.p. 

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

respectivo exercício social. 

 

Indicadores de Liquidez  

Liquidez (em R$ mil) 

Exercício encerrado em: 

31 de dezembro 

de 2018 

31 de dezembro 

de 2017 

31 de dezembro 

de 2016 

Liquidez Geral 
   

Ativo circulante / Longo Prazo 
2.606.194  1.890.661  1.710.924 

Exigível Total 
3.902.176  2.926.539 2.263.684 
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Quociente 
0,67  0,65  0,76 

 
   

Liquidez Corrente 
   

Ativo Circulante  
2.293.631  1.576.451 1.531.793 

Passivo Circulante 
1.409.245 1.493.379 951.825 

Quociente 
1,63  1,06  1,61 

 
   

Liquidez Seca 
   

Ativo Circulante (-) Estoque 
2.208.541  1.491.048 1.448.101 

Passivo Circulante 
1.409.2465 1.493.379  951.824 

Quociente 
1,57 1,00  1,52 

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

que: 

Entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 houve aumento na liquidez corrente 

e liquidez seca, devido ao alongamento do endividamento com a amortização de debêntures que 

venceram ao longo do ano e com a 10ª emissão de debêntures, realizada no final do ano. 

Entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017 houve redução nos indicadores de 

liquidez geral, derivada, principalmente, do aumento de empréstimos. A Companhia observou, 

neste período, uma diminuição no índice de liquidez corrente e liquidez seca pelo mesmo motivo. 

(b) comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital 

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, notas promissórias, 

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.  

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 2018, a estrutura de capital da Companhia era composta de 

46,0% de capital próprio e 54,0% de capital de terceiros.  

 Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura de capital da Companhia era composta de 

53,1% de capital próprio e 46,9% de capital de terceiros.  

 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.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia investiu (CAPEX) R$ 

299.737 mil, incluindo R$ 106.033 mil em tecnologia da informação, R$104.447 mil em 
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equipamentos médicos, e R$ 88.941 mil em expansão, reformas de unidades e outros. Em 31 

de dezembro de 2018, o endividamento líquido da Companhia atingiu R$ 1.462.115 mil em 

função dos investimentos na expansão da atividade. Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio 

líquido da Companhia era de R$ 3.321.416 mil. 

Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$ 

3.319.948 mil, passando para R$ 3.321.417 mil em 31 de dezembro de 2018, praticamente 

estável, em decorrência principalmente da distribuição de juros sobre capital próprio em 2018, 

no valor bruto de R$ 175.000 mil. 

Em 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$ 

2.861.044 mil, passando para R$ 3.319.948 mil em 31 de dezembro de 2017. Esta variação 

positiva de 16,0% decorreu principalmente da incorporação da Cromossomo Participações II S.A. 

pela Companhia. 

Estrutura de Capital 

(em R$ mil) 

Exercício encerrado em: 

31 de dezembro 

de 2018 

31 de dezembro 

de 2017 

31 de dezembro 

de 2016 

Passivo Total 
      3.902.176  2.926.539 2.263.684 

Patrimônio Líquido 
      3.321.417  3.319.948 2.861.044 

Somatório do passivo total e patrimônio líquido 
      7.223.593  6.246.487 5.124.727 

A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender as 

demandas e necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento, 

seja por meio de expansão orgânica ou da realização de novas aquisições. 

(c) comentários dos Diretores sobre a capacidade de pagamento em relação aos 

compromissos financeiros assumidos 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia, entre outras 

obrigações, efetuou o pagamento, em março, de R$ 124.910 mil relativo à amortização da 

primeira série da quinta emissão de debêntures da Companhia, em outubro, de R$ 225.000 mil 

relativo à amortização da quarta emissão de debêntures da Companhia, e, em dezembro, de R$ 

200.000 mil relativo à amortização da primeira séria da quinta emissão de notas promissórias 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; (ii) investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas 

de unidades; e (iii) aquisições de laboratórios. 

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 2018.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia, entre outras 

obrigações, efetuou o pagamento, em março, de R$ 124.910 mil relativo à amortização da 

primeira série da quinta emissão de debêntures da Companhia, em junho, de R$ 200.000 mil 

relativo à liquidação da sexta emissão de debêntures da Companhia, e, em outubro, de R$ 

225.000 mil relativo à amortização da quarta emissão de debêntures da Companhia. 
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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; (ii) investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas 

de unidades; e (iii) aquisições de laboratórios. 

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

obrigações, efetuou o pagamento, em abril, de R$ 233.334 mil relativo à amortização da segunda 

emissão de debentures da Companhia e, em outubro, de R$ 62.500 mil relativo à amortização 

da 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; (ii) investimentos em tecnologia da informação, equipamentos e expansão e reformas 

de unidades; e (iii) aquisições de laboratórios. 

Os fluxos de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento da 

Companhia, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 estão 

apresentados na tabela a seguir: 

Demonstrações do Fluxo de Caixa (R$ mil) 

Exercício encerrado em: 

31 de dezembro 

de 2018 

31 de dezembro 

de 2017 

31 de dezembro 

de 2016 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
   

Caixa líquido proveniente das atividades 

operacionais 
530.331 653.235 841.937 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
   

Caixa líquido usado nas atividades de investimento 
(925.717) (540.772) (754.449) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
   

Caixa Líquido usado nas atividades de 

financiamento 
428.490 

111.308 (117.342) 

Aumento (redução) líquida de caixa e 

equivalentes de caixa 
33.104 223.771 (29.854) 

Demonstração do aumento (redução) líquido de 

caixa e equivalentes de caixa 
 

  

No início do período 
511.665 287.894 317.748 

No fim do período 
544.769 511.665 287.894 

Aumento (redução) líquida de caixa e 

equivalentes de caixa 
33.104 223.771 (29.854) 

(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 2016, 2017 e 2018, as principais fontes 

de financiamento da Companhia foram: 

 recursos próprios; 

 

 emissão de debêntures, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no 

montante total de R$200.000 mil, com prazo de vencimento de três anos, sendo que 
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sobre o valor nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação 

acumulada de 120% das taxas médias diárias da taxa DI; 

 

 emissão de debêntures, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no 

montante total de R$200.000 mil, 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; e 

 

 emissão de debêntures, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no 

montante total de R$400.000 mil, com prazo de vencimento de cinco anos, sendo que 

sobre o valor nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação 

acumulada de 108,00% das taxas médias diárias da taxa DI;  

 

 emissão de notas promissórias comerciais, no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017, no montante total de R$500.000 mil, sendo R$ 200.000 mil relativos 

a quarta emissão, com prazo de vencimento de dois anos, e com juros remuneratórios 

que incidem sobre o valor unitário à variação acumulada de 107% das taxas médias 

diárias da taxa DI, e R$ 300.000 mil relativos a quinta emissão, dividida em três séries: 

(i) a primeira série, no valor de R$100.000 mil, com prazo de vencimento de um ano, 

sendo que sobre o valor nominal unitário incidem juros remuneratórios 

correspondentes à variação acumulada de 107,5% da variação diária da taxa DI; (ii) a 

segunda série, no valor de R$50.000 mil, com prazo de vencimento de dois anos, sendo 

que sobre o valor nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à 

variação acumulada de 106,15% da variação diária da taxa DI ; e (iii) a terceira série, 

no valor de R$ 50.000 mil, com prazo de vencimento de três anos, sendo que sobre o 

valor nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação 

acumulada de 108,75% da variação diária da taxa DI; e, 

 

 emissão de debêntures, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no 

montante total de R$1.400.000 mil, sendo R$ 600.000 mil relativos a nona emissão, 

com prazo de vencimento de 5 anos, e com juros remuneratórios que incidem sobre o 

valor unitário à variação acumulada de 108,6% das taxas médias diárias da taxa DI e 

R$ 800.000 mil relativos a décima emissão, dividida em três séries: (i) a primeira série, 

no valor de R$100.000 mil, com prazo de vencimento de cinco anos, sendo que sobre 

o valor nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação 

acumulada de 107,4% da variação diária da taxa DI; (ii) a segunda série, no valor de 

R$300.000 mil, com prazo de vencimento de seis anos, sendo que sobre o valor 

nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada 

de 110,5% da variação diária da taxa DI ; e (iii) a terceira série, no valor de R$ 400.000 

mil, com prazo de vencimento de oito anos, sendo que sobre o valor nominal unitário 

incidem juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 112,5% da 

variação diária da taxa DI 

 

 

(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 2016, 2017 e 2018, 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 
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A tabela abaixo apresenta a estrutura do endividamento da Companhia nos três últimos 

exercícios sociais: 

 

(R$ mil) 

Exercício encerrado em: 

31 de dezembro 

de 2018 

31 de dezembro 

de 2017 

31 de dezembro 

de 2016 

Moeda Nacional 
   

Notas promissórias 330.222 509.063 
- 

Empréstimos bancários 1.796 103.844 
35.687 

Leasing – Contratos nacionais 3.889 5.131 
6.665 

Financiamentos de equipamentos 
- - - 

BNDES 8.059 46.750 
33.225 

FINEP 26.776 26.498 
26.509 

Moeda Estrangeira 
   

Empréstimos bancários 
- - - 

Financiamentos de equipamentos 
- - - 

Leasing – Equipamentos estrangeiros 
- - - 

Notas (Senior Notes) 
- - - 

Custos de transação – emissão de Notas (Senior Notes) 
- - - 

 
370.742 691.286 102.086 

Parcela a amortizar no curto prazo classificada no 

passivo circulante 

(281.759) (319.382) (28.213) 

Passivo não circulante 
88.983 371.904 73.873 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

Empréstimos bancários e financiamentos 

(a) Em reunião do Conselho de 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$50.000 mil para 

financiamento de máquinas e equipamentos.  No exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2014, a Companhia realizou quatro operações dessa modalidade, e, 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.   

 

(b) 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$50.000 mil para 

financiamento de máquinas e equipamentos. No exercício social encerrado em 31 de 
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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 mil sendo R$ 2.000 mil 

referentes ao BNDES FINAME – PSI 2014 e R$ 13.200 mil referentes ao BNDES 

FINAME – PSI 2015. 

 

(c) Em reunião do Conselho da Administração realizada em 5 de julho de 2016, foi 

aprovada a captação de recursos através da Financiadora de Estudos e Projetos –

FINEP, no montante de R$60.900 mil, 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$ 26.500 mil. 

 

(d) 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 

mil. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Companhia realizou 

6 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$ 15.900 mil sendo R$ 7.900 mil referentes ao BNDES FINAME – PSI 2015 

e R$ 8.000 mil referentes ao BNDES FINAME 2016. 

 

Os Diretores esclarecem que, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 

em 31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016, 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 2018, a Companhia estava adimplente com as condições contratuais. A tabela abaixo 

apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

em vigor em 31 de dezembro de 2018: 

Demonstrações Financeiras Consolidadas – Em moeda nacional 

Modalidade Bancos 
Valor em reais 

(R$ mil) 
Vencimento Encargos Financeiros Garantidores 

Notas 

promissórias 
Diversos 330.22 2020 107,00% a 108,75% do CDI - 

Leasing Diversos 3.889 2021 IGP-M - 

BNDES (a) Diversos 8.059 2024 6% (i) 

FINEP FINEP 26.776 2026 TJLP + 3% (ii) 

Empréstimos 

bancários 
Diversos 1.796 2022 13,6% a.a. (iii) 

 
 
(i) Nota Promissória de 125% do valor do contrato em nome da Companhia 
(ii) Fiança bancária 
(ii) Alienação fiduciária, aval 
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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): 

 Controladora Consolidado 

2019 
280.933 281.759 

2020 
59.850 60.325 

2021 
5.580 6.541 

2022 
4.901 5.376 

2023 
4.901 5.206 

2024 
4.627 4.932 

2025 
3.774 3.774 

2026 
2.830 

367.397 

2.830 

370.742 

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

Controlada Credor Data Valor (R$) 

Científicalab POTTENCIAL 30/06/2017 
                   
1.511.520  

Científicalab POTTENCIAL 16/11/2017 
                      
442.500  

Científicalab POTTENCIAL 03/07/2018 
                      
142.688  

Científicalab POTTENCIAL 11/06/2018 
                      
209.201  

PREVILAB BTG PACTUAL SEGURADORA 13/07/2018 
                         
85.967  

ii. outras relações de longo prazo mantidas 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 mil, com valor total de no mínimo R$400.000 mil e no máximo R$500.000 mil, 

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, possuíam prazo de três anos, 

tendo vencido em 10 de março de 2018 com 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 foi 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 
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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 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 em tesouraria para futura recolocação no mercado. 

Em 7 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 mil, com valor total de R$ 200.000 

mil, para colocação por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos. As 

debêntures possuíam prazo de 3 anos e remuneração correspondente 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). Em 08 de junho de 2017, foi aprovado o resgate 

antecipado da totalidade das debêntures desta emissão, que foi realizado em 30 de junho de 

2017, com isenção de pagamento de prêmio, conforme deliberado na Assembleia Geral de 

Debenturistas da sexta emissão em 27 de junho de 2017. 

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 mil, com valor total de 

R$200.000 mil para colocação por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos. 

As debêntures possuem prazo de 5 anos e remuneração correspondente 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 parcelas 

anuais sucessivas, sendo 33,33% em 19 de dezembro de 2019, 33,33% em 19 de dezembro de 

2020 e 33,34% na data de vencimento. 

Em 08 de junho de 2017, foi aprovada pelo Conselho de Administração a realização da quarta 

emissão pela Companhia em série única, de notas promissórias não conversíveis em ações, da 

espécie quirografária, com valor unitário de R$500 mil com valor total de R$200.000 mil para 

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

prazo de dois anos e remuneração correspondente a 107,00% (cento e sete inteiros 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 nota 

será pago integralmente, em uma única parcela, em 21 de junho de 2019. 

Em 7 de agosto de 2017, foi aprovada pelo Conselho de Administração a realização da oitava 

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

da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 10 mil, com valor total de R$400.000 

mil, para colocação por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos. As 

debêntures possuem prazo de 5 anos e remuneração correspondente a 108,00% (cento e oito 

inteiros 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 parcelas anuais sucessivas, sendo 

33,33% em 25 de agosto de 2020, 33,33% em 25 de agosto de 2021 e 33,34% na data de 

vencimento. 

Em 5 de dezembro de 2017, foi aprovada pelo Conselho de Administração a realização da quinta 

emissão pela Companhia, em três séries, de notas promissórias não conversíveis em ações, da 
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espécie quirografária, com valor unitário de R$1.000 mil, com valor total de R$300.000 mil, para 

colocação por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos. A primeira série, no 

valor de R$100.000 mil, teve seu valor unitário pago de forma integral, em uma única parcela, 

em 28 de dezembro de 2018, sendo que sobre o valor nominal unitário incidiram juros 

remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 107,5% da variação diária da taxa DI; 

a segunda série, no valor de R$50.000 mil, terá seu valor unitário pago de forma integral, em 

uma única parcela, em 28 de dezembro de 2019, sendo que sobre o valor nominal unitário 

incidem juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 106,15% da variação 

diária da taxa DI ; e a terceira série, no valor de R$50.000 mil, terá seu valor unitário pago de 

forma integral, em uma única parcela, em 28 de dezembro de 2020, sendo que sobre o valor 

nominal unitário incidem juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 

108,75% da variação diária da taxa DI. 

Em 5 de março de 2018, foi aprovada pelo Conselho de Administração a realização da nona 

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

quirografária, com valor nominal unitário de R$ 10 mil, com valor total de R$600.000 mil, para 

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

possuem prazo de 5 anos e remuneração correspondente a 108,6% 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 2 

parcelas anuais sucessivas, sendo 50,00% em 26 de março de 2022 e 50,00% em 26 de março 

de 2023. 

Em 19 de novembro de 2018, foi aprovada pelo Conselho de Administração a realização da 

décima emissão pela Companhia, em três séries, de debêntures simples, não conversíveis em 

ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 10 mil, com valor total de 

R$800.000 mil, para colocação por meio de oferta pública de distribuição com esforços restritos. 

A primeira série possui prazo de 5 anos e remuneração correspondente a 107,4% da variação 

acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros Depósitos 

Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo" (CETIP). O valor unitário de cada debênture será 

amortizado em 2 parcelas anuais sucessivas, sendo 50,00% em 10 de dezembro de 2022 e 

50,00% em 10 de março de 2023.  A segunda série possui prazo de 6 anos e remuneração 

correspondente a 110,5% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 

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

de cada debênture será amortizado em parcela única, em 10 de dezembro de 2024. A terceira 

série possui prazo de 8 anos e remuneração correspondente a 112,5% 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 

2 parcelas anuais sucessivas, sendo 50,00% em 10 de dezembro de 2025 e 50,00% em 10 de 

dezembro de 2026. 

Para informações adicionais a respeito da emissão de títulos e valores mobiliários pela 

Companhia, ver item 18.5 deste Formulário de Referência. 

iii. grau de subordinação entre as dívidas da Companhia 

Os diretores esclarecem que não há grau de subordinação entre as dívidas da Companhia. 
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Debêntures (R$ mil) 

Exercício encerrado em: 

31 de dezembro 

de 2018 

31 de dezembro 

de 2017 

31 de dezembro 

de 2016 

Debêntures não conversíveis 
2.150.180 1.100.090 1.250.000 

Juros Remuneratórios 
25.171 22.611 38.170 

 
2.175.351 1.122.701 1.288.170 

Custo da transação 
(2.817) (3.001) (4.103) 

Parcela a amortizar a curto prazo classificada no 

passivo circulante 

(165.741) (352.547) (348.260) 

Debêntures em tesouraria 
- (18.618) (37.851) 

Passivo não circulante 
2.006.793 748.535 897.956 

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

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

de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, 

bem como se o emissor 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 2018, 

2017 e 2016, a Companhia atendia todas as cláusulas restritivas dos contratos de empréstimos 

e financiamentos em vigor, conforme abaixo: 

Covenant Financeiro 

Dívida líquida / EBITDA Índice máximo 

4ª Emissão de debêntures 3,0 

5ª Emissão de debêntures 3,0 

7ª Emissão de debêntures 3,0 

8ª Emissão de debêntures 4,0 

9ª Emissão de debêntures 4,0 

10ª Emissão de debêntures 4,0 

4ª Emissão de notas promissórias 4,0 

5ª Emissão de notas promissórias 4,0 
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Para informações adicionais a respeito da emissão de títulos e valores mobiliários pela 

Companhia, ver item 18.5 deste Formulário de Referência. 

(g) limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018: 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 não existiam limites contratados. 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017: 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 não existiam limites contratados. 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016: 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 não existiam 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 2018, 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 

Código 

da Conta 
Descrição da Conta 

31 de 

dezembro 

de 2018 

A.V. 2018 

31 de 

dezembro de 

2017 

A.V. 2017 

31 de 

dezembro 

de 2016 

A.V. 

2016 

Variação 

2018 X 

2017 

Variação 

2017 X 

2016 

1.01 
Receita Operacional 

Bruta 
4.269.567 100,0% 3.718.341 100,0% 3.352.769 100,0% 14,8% 10,9% 

2.01 Deduções (336.116) -7,9% (319.034) -8,6% (311.994) - 9,3% 5,4% 2,3% 

2.01.01 Impostos (255.472) -6,0% (219.291) -5,9% (196.517) - 5,9% 16,5% 11,6% 

2.01.02 Descontos/Deduções (80.644) -1,9% (99.742) -2,7% (115.477) - 3,4% -19,1% -13,6% 

3.01 
Receita Operacional 

Líquida 
3.933.451 92,1% 3.399.308 91,4% 3.040.775 90,7% 15,7% 11,8% 

3.02 
Custo dos Bens e/ou 

Serviços Vendidos 
(2.536.680) -59,4% (2.238.580) -60,2% (2.076.201) - 61,9% 13,3% 7,8% 

EBITDA / Resultado Financeiro Índice mínimo 

4ª Emissão de debêntures 2,0 

5ª Emissão de debêntures 2,0 

7ª Emissão de debêntures 2,0 

8ª Emissão de debêntures 1,5 

9ª Emissão de debêntures 1,5 

10ª Emissão de debêntures 1,5 

4ª Emissão de notas promissórias 1,5 

5ª Emissão de notas promissórias 1,5 
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3.03 Resultado Bruto 1.396.771 32,7% 1.160.728 31,2% 964.574 28,8% 20,3% 20,3% 

3.04 
Despesas/Receitas 

Operacionais 
(1.051.084) -24,6% (824.663) -22,2% (664.589) - 19,8% 27,5% 24,1% 

3.04.02 
Despesas Gerais e 

Administrativas 
(1.046.067) -24,5% (823.096) -22,1% (653.919) - 19,5% 27,1% 25,9% 

3.04.04 
Outras Receitas 

Operacionais 
13.384 0,3% 11.530 0,3% 18.974 0,6% 16,1% -39,2% 

3.04.05 
Outras Despesas 

Operacionais 
(11.434) -0,3% (13.097) -0,4% (29.644) - 0,9% -12,7% -55,8% 

3.05 

Resultado Antes do 

Resultado Financeiro 

e dos Tributos 

345.687 8,1% 336.065 9,0% 299.985 8,9% 2,9% 12,0% 

3.06 Resultado Financeiro (151.656) -3,6% (155.537) -4,2% (104.597) - 3,1% -2,5% 48,7% 

3.06.01 Receitas Financeiras 48.556 1,1% 65.146 1,8% 106.250 3,2% -25,5% -38,7% 

3.06.02 Despesas Financeiras (200.212) -4,7% (220.683) -5,9% (210.847) - 6,3% -9,3% 4,7% 

3.07 
Resultado Antes dos 

Tributos sobre o Lucro 
194.031 4,5% 180.528 4,9% 195.388 5,8% 7,5% -7,6% 

3.08 

Imposto de Renda e 

Contribuição Social 

sobre o Lucro 

(8.725) -0,2% (46.070) -1,2% (100.183) - 3,0% -81,1% -54,0% 

3.08.01 Corrente (30.629) -0,7% (13.946) -0,4% (14.835) - 0,4% 119,6% 6,0% 

3.08.02 Diferido 21.904 0,5% (32.124) -0,9% (85.348) - 2,5% -168,2% -62,4% 

3.09 

Resultado Líquido das 

Operações 

Continuadas 

185.306 4,3% 134.458 3,6% 95.205 2,8% 37,8% 41,2% 

3.10 

Resultado Líquido das 

Operações 

Descontinuadas 

- 0,0% - 0,0% - 0,0% - - 

3.10.02 

Ganhos/Perdas 

Líquidas sobre Ativos 

de Operações 

Descontinuadas 

- 0,0% - 0,0% - 0,0% - - 

3.11 

Lucro/Prejuízo 

Consolidado do 

Período 

185.306 4,3% 134.458 3,6% 95.205 2,8% 37,8% 41,2% 

 

Análise comparativa da Demonstração de Resultado Consolidado nos Exercícios Sociais 

Encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 

Receita Bruta 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita bruta foi de R$4.269.567 

mil, um crescimento de 14,8% quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017, em que a Companhia atingiu R$3.718.341 mil. A receita foi influenciada pela 

variação no volume de exames, mix de exames, reajustes nos contratos e aquisições. 

Receita Líquida 
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No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita líquida foi de R$3.933.451 

mil, um crescimento de 15,7% quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017, ocasião em que a receita líquida foi de R$3.399.308 mil. 

Custos e Lucro Bruto 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os custos dos serviços prestados 

foram de R$2.536.680 mil, equivalente a 64,5% da receita líquida no mesmo período, o que 

representou um crescimento de 13,3%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017. Tal crescimento foi decorrente, principalmente, do aumento no volume de 

exames, dissídios coletivos, e reajustes de alugueis.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o lucro bruto foi de R$1.396.771 mil, 

o que representou um crescimento de 20,3%, em comparação ao exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017. 

Despesas Gerais e Administrativas 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as despesas gerais e administrativas 

totalizaram R$1.046.067 mil, equivalente a 26,6% da receita líquida no mesmo período, o que 

representou um crescimento de 27,1%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017. Tal crescimento foi decorrente, principalmente, do novo plano de 

remuneração baseado em ações. 

Resultado Financeiro 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o resultado financeiro foi de 

R$151.656 mil, equivalente a 3,9% da receita líquida no mesmo período, o que representou uma 

redução de 2,5%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

Tal redução foi decorrente, principalmente, da menor taxa de juros SELIC no período. 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o imposto de renda e contribuição 

social foi de R$8.725 mil, o que representou uma diminuição de 81,1%, em comparação ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

Lucro Líquido 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o lucro líquido foi de R$185.306 mil, 

o que representou um aumento de 37,8%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2017. 

Análise comparativa da Demonstração de Resultado Consolidado nos Exercícios Sociais 

Encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 

Receita Bruta 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita bruta foi de R$3.718.341 

mil, um crescimento de 10,9% quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016, em que a Companhia atingiu R$3.352.769 mil. A receita foi influenciada pela 

variação no volume de exames, mix de exames e reajustes nos contratos. 

Receita Líquida 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a receita líquida foi de R$3.399.308 

mil, um crescimento de 11,8% quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016, ocasião em que a receita líquida foi de R$3.040.775 mil. 

PÁGINA: 245 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 

 

Custos e Lucro Bruto 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os custos dos serviços prestados 

foram de R$2.238.554 mil, equivalente a 65,9% da receita líquida no mesmo período, o que 

representou um crescimento de 7,8%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. Tal crescimento, maior do que a inflação do período, foi decorrente, 

principalmente, de dissídios, reajuste de alugueis e maior volume de exames processados.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o lucro bruto foi de R$1.160.754 mil, 

o que representou um crescimento de 20,3%, em comparação ao exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2016. 

Despesas Operacionais 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as despesas operacionais 

totalizaram R$823.096 mil, equivalente a 24,2% da receita líquida no mesmo período, o que 

representou um crescimento de 25,9%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. Tal crescimento foi decorrente, principalmente, de plano de opções, dissídio 

e integração com empresas adquiridas. 

Resultado Financeiro 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o resultado financeiro foi de 

R$155.537 mil, equivalente a 4,6% da receita líquida no mesmo período, o que representou um 

crescimento de 48,7%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016. Tal crescimento foi decorrente, principalmente, de novas captações. 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o imposto de renda e contribuição 

social foi de R$46.070 mil, equivalente a 1,4% da receita líquida no mesmo período, o que 

representou uma redução de 54,0%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. 

Lucro Líquido 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o lucro líquido foi de R$134.458 mil, 

o que representou um aumento de 41,2%, em comparação ao exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2016. 

Análise de Variações de Contas Patrimoniais 

Código da 
Conta 

Descrição da 
Conta 

31 de 
dezembro 
de 2018 

A.V. 
2018 

A.H. 
2018 X 
2017 

31 de 
dezembro 
de 2017 

A.V. 2017 
A.H. 2017 

X 2016 

31 de 
dezembro 
de 2016 

A.V. 
2016 

1 Ativo Total 7.223.593 100,0% 15,6% 6.246.487 100,0% 21,0% 5.124.727 100% 

1.01 Ativo Circulante 2.293.631 31,8% 45,5% 1.576.451 25,2% 2,9% 1.531.793 29,9% 

1.01.01 
Caixa e 
Equivalentes de 
Caixa 

544.769 7,5% 6,5% 511.665 8,2% 77,7% 287.894 5,6% 

1.01.02 
Aplicações 
Financeiras 

536.392 7,4% 562,5% 80.964 1,3% -78,2% 370.619 7,2% 

1.01.02.01 

Aplicações 
Financeiras 
Avaliadas a 
Valor Justo 

536.392 7,4% 562,5% 80.964 1,3% -78,2% 370.619 

7,2% 

1.01.02.01.01 
Títulos para 
Negociação 

536.392 7,4% 562,5% 80.964 1,3% -78,2% 370.619 
7,2% 
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1.01.03 
Contas a 
Receber 

780.309 10,8% 18,2% 660.399 10,6% 20,1% 549.682 10,7% 

1.01.03.01 Clientes 780.309 10,8% 18,2% 660.399 10,6% 20,1% 549.682 10,7% 

1.01.04 Estoques 85.090 1,2% -0,4% 85.403 1,4% 2,0% 83.693 1,6% 

1.01.06 
Tributos a 
Recuperar 

266.088 3,7% 31,6% 202.191 3,2% -0,1% 202.454 4,0% 

1.01.06.01 
Tributos 
Correntes a 
Recuperar 

266.088 3,7% 31,6% 202.191 3,2% -0,1% 202.454 4,0% 

1.01.07 
Despesas 
Antecipadas 

7.758 0,1% 15,6% 6.711 0,1% 7,0% 6.272 0,1% 

1.01.08 
Outros Ativos 
Circulantes 

73.225 1,0% 151,5% 29.118 0,5% -6,6% 31.179 0,6% 

1.01.08.02 
Ativos de 
Operações 
Descontinuadas 

- 0,0% - - 0,0% - - 0,0% 

1.01.08.03 Outros 73.225 1,0% 151,5% 29.118 0,5% -6,6% 31.179 0,6% 

1.01.08.03.01 
Venda de 
Participação 
Societária 

33.695 0,5% 179,8% 12.041 0,0% - - 0,0% 

1.01.08.03.20 Outros Créditos 39.530 0,5% 131,5% 17.077 0,3% -17,7% 20.758 0,4% 

1.02 
Ativo Não 
Circulante 

4.929.962 68,2% 5,6% 4.670.036 74,8% 28,6% 3.592.934 70,1% 

1.02.01 
Ativo Realizável 
a Longo Prazo 

312.563 4,3% -0,5% 314.210 5,0% 75,4% 179.131 3,5% 

1.02.01.01 

Aplicações 
Financeiras 
Avaliadas a 
Valor Justo 

- 0,0% -40,0% 73.050 1,2% -1,3% 74.018 1,4% 

1.02.01.01.01 
Títulos para 
Negociação 

- 0,0% -100,0% 18.805 0,3% -64,9% 74.018 1,4% 

1.02.01.03 
Contas a 
Receber 

8.435 0,1% 181,1% 3.001 0,0% 99,8% 1.502 0,0% 

1.02.01.03.01 Clientes 8.435 0,1% 181,1% 3.001 0,0% 99,8% 1.502 0,0% 

1.02.01.06 
Tributos 
Diferidos 

43.818 0,6% -40,0% 145.928 2,3% 1660,5% 8.289 0,2% 

1.02.01.06.01 

Imposto de 
Renda e 
Contribuição 
Social Diferidos 

- 0,0% -100,0% 145.928 2,3% 1660,5% 8.289 0,2% 

1.02.01.07 
Despesas 
Antecipadas 

43.818 0,6% -19,2% 1.036 0,0% -32,2% 1.528 0,0% 

1.02.01.09 
Outros Ativos 
Não Circulantes 

8.435 0,1% 181,1% 91.195 1,5% -2,8% 93.794 1,8% 

1.02.01.09.04 
Depósitos 
Judiciais 

169.095 2,3% 15,9% 69.672 1,1% 3,3% 67.440 1,3% 

1.02.01.09.05 
Outros Ativos 
Não Circulantes 

169.095 2,3% 15,9% 3.554 0,1% 320,1% 846 0,0% 

1.02.01.09.06 
Venda de 

participação 
societária 

609 0,0% -41,2% 17.969 0,3% -29,6% 25.508 0,5% 

1.02.02 Investimentos 90.606 1,3% -0,6% 6.198 0,1% 1065,0% 532 0,0% 

1.02.02.02 
Propriedades 

para 
Investimentos 

79.466 1,1% 14,1% 6.198 0,1% 1065,0% 532 0,0% 

1.02.02.02.01 Outros 11.140 0,2% 213,4% 6.198 0,1% 1065,0% 532 0,0% 

1.02.03 Imobilizado - 0,0% -100,0% 955.306 15,3% 17,1% 816.054 15,9% 

PÁGINA: 247 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais 

 

1.02.04 Intangível 3.980 0,1% -35,8% 3.394.322 54,3% 28,7% 2.597.217 50,7% 

2 Passivo Total 7.223.593 100,0% 15,6% 6.246.487 100,0% 21,0% 5.124.727 100,0% 

2.01 
Passivo 

Circulante 
1.409.245 19,5% -5,6% 1.493.379 23,9% 56,9% 951.824 18,6% 

2.01.01 
Obrigações 
Sociais e 

Trabalhistas 
232.469 3,2% 32,6% 175.312 2,8% 1,2% 173.272 3,4% 

2.01.02 Fornecedores 360.817 5,0% 16,4% 310.015 5,0% 11,6% 241.196 4,7% 

2.01.03 
Obrigações 

Fiscais 
65.533 0,9% 54,2% 42.485 0,7% 30,3% 32.594 

0,6% 

2.01.04 
Empréstimos e 
Financiamentos 

447.500 6,2% -33,4% 671.929 10,8% 78,5% 376.473 
7,3% 

2.01.04.01 
Empréstimos e 
Financiamentos 

281.759 3,9% -11,8% 319.382 5,1% 1032,0% 28.213 0,6% 

2.01.04.02 Debêntures 165.741 2,3% -53,0% 352.547 5,6% 1,2% 348.260 6,8% 

2.01.05 
Outras 

Obrigações 
302.926 4,2% 3,2% 293.638 4,7% 219,8% 128.289 2,5% 

2.01.05.02 Outros 302.926 4,2% 3,2% 293.638 4,7% 219,8% 128.289 2,5% 

2.01.05.02.01 
Dividendos e 
JCP a Pagar 

157.904 2,2% 251,0% 44.991 0,7% 98,9% 22.615 0,4% 

2.01.05.02.04 
Impostos 

Parcelados 
5.714 0,1% -65,2% 16.435 0,3% 531,9% 2.601 0,1% 

2.01.05.02.05 
Contas a Pagar 
por Aquisição 

de Controladas 
53.720 0,7% -64,9% 152.919 2,4% 596,2% 21.964 0,4% 

2.01.05.02.07 
Instrumentos 
Financeiros 

- 0,0% - - 0,0% - - 0,0% 

2.01.05.02.20 
Outras Contas 

a Pagar 
85.588 1,2% 7,9% 79.293 1,3% 77,6% 81.109 1,6% 

2.01.07 

Passivos sobre 
Ativos Não-
Correntes a 

Venda e 
Descontinuados 

- 0,0% - - 0,0% - - 0,0% 

2.01.07.02 

Passivos sobre 
Ativos de 

Operações 
Descontinuadas 

- 0,0% - - 0,0% - - 0,0% 

2.02 
Passivo Não 

Circulante 
2.492.931 34,5% 73,9% 1.433.160 22,9% 6,1% 1.311.859 25,6% 

2.02.01 
Empréstimos e 
Financiamentos 

2.095.776 29,0% 87,0% 1.120.439 17,9% 15,3% 971.829 19,0% 

2.02.01.01 
Empréstimos e 
Financiamentos 

88.983 1,2% -76,1% 371.904 6,0% 403,4% 73.873 1,4% 

2.02.01.02 Debêntures 2.006.793 27,8% 168,1% 748.535 12,0% -16,6% 897.956 17,5% 

2.02.02 
Outras 

Obrigações 
265.575 3,7% 55,4% 170.914 2,7% 66,0% 102.938 2,0% 

2.02.02.02 Outros 265.575 3,7% 55,4% 170.914 2,7% 66,0% 102.938 2,0% 

2.02.02.02.03 
Impostos 

Parcelados 
15.399 0,2% -26,7% 21.001 0,3% 63,3% 12.859 0,3% 

2.02.02.02.04 
Contas a Pagar 
por Aquisição 

de Controladas 
88.614 1,2% -4,0% 92.279 1,5% 64,0% 56.274 1,1% 

2.02.02.02.05 
Instrumentos 
Financeiros 

31.869 0,4% -41,5% 54.496 0,9% 65,4% 32.945 0,6% 

2.02.02.02.20 
Outras Contas 

a Pagar 
129.693 1,8% 4033,0% 3.138 0,1% 264,9% 860 0,0% 
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2.02.03 
Tributos 
Diferidos 

9.529 0,1% 15,2% 8.273 0,1% -95,9% 161.958 3,2% 

2.02.03.01 

Imposto de 
Renda e 

Contribuição 
Social Diferidos 

9.529 0,1% 15,2% 8.273 0,1% -95,9% 161.958 3,2% 

1,3%2.02.04 Provisões 122.051 1,7% -8,6% 133.534 2,1% 77,7% 75.134 1,5% 

2.02.04.01 

Provisões 
Fiscais 

Previdenciárias 
Trabalhistas e 

Cíveis 

122.051 1,7% -8,6% 133.534 2,1% 77,7% 75.134 1,5% 

2.03 
Patrimônio 

Líquido 
Consolidado 

3.321.417 46,0% 0,0% 3.319.948 53,1% 16,0% 2.861.044 55,8% 

2.03.01 
Capital Social 

Realizado 
2.235.369 30,9% 0,0% 2.235.369 35,8% 0,1% 2.234.135 43,6% 

2.03.02 
Reservas de 

Capital 
430.348 6,0% -1,9% 438.553 7,0% 715,7% 53.766 1,0% 

2.03.02.02 

Reserva 
Especial de 

Ágio na 
Incorporação 

432.772 6,0% 0,0% 432.772 6,9% 744,6% 51.239 1,0% 

2.03.02.04 
Opções 

Outorgadas 
- 0,0% -100,0% 6.330 0,1% 105,8% 3.076 0,1% 

2.03.02.05 
Ações em 
Tesouraria 

(2.424) 0,0% 341,5% - 549 0,0% 0,0% - 549 0,0% 

2.03.04 
Reservas de 

Lucros 
670.920 9,3% 1,4% 661.541 10,6% 15,6% 572.133 11,2% 

2.03.04.01 Reserva Legal 40.266 0,6% 6,5% 37.815 0,6% 3,3% 36.624 0,7% 

2.03.04.05 
Reserva de 
retenção de 

Lucros 
630.654 8,7% 1,1% 623.726 10,0% 16,5% 535.509 10,4% 

2.03.04.08 
Dividendo 
Adicional 
Proposto 

- 0,0% - - 0,0% - - 0,05 

2.03.06 
Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 
- 0,0% - - 0,0% - - 0,0% 

2.03.09 

Participação 
dos Acionistas 

Não 
Controladores 

(15.220) -0,2% -1,9% (15.515) -0,2% (1.636,1%) 1.010 0,0% 

 

Análise comparativa do Balanço Patrimonial Consolidado de 31 de dezembro de 2018 e 31 

de dezembro de 2017 

Ativo circulante 

Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante era de R$2.293.631 mil, em comparação com 

R$1.576.451 mil em 31 de dezembro de 2017, o que representou um acréscimo de 45,5%. Em 

relação ao ativo total, em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante representou 31,8% e, em 

31 de dezembro de 2017, o ativo circulante representou 25,2%. 

Caixa e aplicações financeiras 

Em 31 de dezembro de 2018, o caixa e aplicações financeiras era de R$1.081.160 mil, em 

comparação com R$592.629 mil em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento foi devido, 

principalmente, à captação de debêntures, através da 10ª emissão.  
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Ativo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante era de R$4.929.962 mil, em comparação 

com R$4.670.036 mil em 31 de dezembro de 2017, o que representou um crescimento de 5,6%. 

Em relação ao ativo total, em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante representou 68,2% 

e, em 31 de dezembro de 2017 o ativo não circulante representou 74,8%. O crescimento 

verificado no período deveu-se, principalmente, ao aumento no Imobilizado, fruto dos 

investimentos realizados no período, e no Intangível, com aquisições de laboratórios. 

Passivo circulante 

Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante era de R$1.409.245 mil, em comparação com 

R$1.493.379 mil em 31 de dezembro de 2017, o que representou um decréscimo de 5,6%. Em 

relação ao passivo total e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante 

representou 19,5%, e, em 31 de dezembro de 2017, o passivo circulante representou 23,9%. A 

diminuição verificada no período deveu-se, principalmente, a amortização de parcelas de 

debêntures e notas promissórias que venceram no período. 

Passivo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2018, o passivo não circulante era de R$2.492.931 mil, em comparação 

com R$1.433.160 mil em 31 de dezembro de 2017, o que representou um crescimento de 73,9%. 

Em relação ao passivo total e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2018, o passivo não 

circulante representou 34,5% e, em 31 de dezembro de 2017, o passivo não circulante 

representou 22,9%. O aumento verificado no período deveu-se principalmente a 9ª e 10ª 

emissões de debêntures. 

Patrimônio líquido 

Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido era de R$3.321.417 mil, em comparação com 

R$3.319.948 mil em 31 de dezembro de 2017, mantendo-se praticamente estável. 

Análise comparativa do Balanço Patrimonial Consolidado de 31 de dezembro de 2017 e 31 

de dezembro de 2016 

Ativo circulante 

Em 31 de dezembro de 2017, o ativo circulante era de R$1.576.451 mil, em comparação com 

R$1.531.793 mil em 31 de dezembro de 2016, o que representou um acréscimo de 2,9%. Em 

relação ao ativo total, em 31 de dezembro de 2017, o ativo circulante representou 25,2% e, em 

31 de dezembro de 2016, o ativo circulante representou 29,7%. 

Caixa e Aplicações Financeiras 

Em 31 de dezembro de 2017, o caixa e aplicações financeiras era de R$592.629 mil, em 

comparação com R$658.513 mil em 31 de dezembro de 2016. Essa diminuição foi devida, 

principalmente, à utilização de caixa para investimentos e aquisições.  

Ativo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2017, o ativo não circulante era de R$4.670.036 mil, em comparação 

com R$3.632.212 mil em 31 de dezembro de 2016, o que representou um crescimento de 28,6%. 

Em relação ao ativo total, em 31 de dezembro de 2017 o ativo não circulante representou 74,8% 

e, em 31 de dezembro de 2016 o ativo não circulante representou 70,3%. O crescimento 

verificado no período deveu-se, principalmente, a incorporação da controladora Cromossomo 

Participações II S.A. em 20 de dezembro de 2017. 
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Passivo circulante 

Em 31 de dezembro de 2017, o passivo circulante era de R$1.493.379 mil, em comparação com 

R$951.824 mil em 31 de dezembro de 2016, o que representou um acréscimo de 56,9%. Em 

relação ao passivo total e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017, o passivo circulante 

representou 23,9%, e, em 31 de dezembro de 2016 o passivo circulante representou 18,4%. O 

aumento verificado no período deveu-se, principalmente, a captações de dívida.  

Passivo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2017, o passivo não circulante era de R$1.433.160 mil, em comparação 

com R$1.351.137 mil em 31 de dezembro de 2016, o que representou um crescimento de 6,1%. 

Em relação ao passivo total e patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2017, o passivo não 

circulante representou 22,9% e, em 31 de dezembro de 2016, o passivo não circulante 

representou 26,2%. O aumento verificado no período deveu-se principalmente a captações de 

dívida. 

Patrimônio líquido 

Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido era de R$3.319.948 mil, em comparação com 

R$2.861.044 mil em 31 de dezembro de 2016, o que representou um crescimento de 16,0%. 

Esse aumento deveu-se, principalmente, a aquisições de laboratórios, e da incorporação do 

acervo líquido da controladora Cromossomo Participações II S.A. em 20 de dezembro de 2017, 

registrado na rubrica de Reserva especial de ágio na incorporação pelo montante de R$353.427 

mil. 
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(a) resultados das operações da Companhia 

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

As principais atividades da Companhia compreendem a prestação de serviços auxiliares de 

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

companhias seguradoras, entidades de assistência médico hospitalar, outras modalidades de 

custeio da saúde, incluindo análises clínicas e vacinação, diretamente, ou em caráter 

suplementar, por intermédio de laboratórios contratados; bem como outros serviços auxiliares de 

apoio diagnóstico (SAD), exclusivamente através de empresas médicas especializadas, como 

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

gráficos; e c) medicina nuclear. 

Os diretores da Companhia avaliam que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 

de 2018, 2017 e 2016, 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 2016, 2017 e 2018, 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.  

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: 

 

 

2018 

 A receita bruta consolidada da Companhia, no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2018, atingiu R$4.269,6 milhões, representando um crescimento de 

14,9% ante o exercício social de 2017, que apresentou receita bruta consolidada de 

R$3.718,3 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 2018 podem ser assim resumidos: 

expansão do mercado, renegociação de contratos, abertura de novas unidades, 

mudança no mix de exames e aquisições. 

2017 

 A receita bruta consolidada da Companhia, no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017, atingiu R$3.718,3 milhões, representando um crescimento de 

10,9% ante o exercício social de 2016, que apresentou receita bruta consolidada de 

R$3.352,8 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 2017 podem ser assim resumidos: 
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expansão do mercado, renegociação de contratos, abertura de novas unidades, 

mudança no mix de exames e aquisições. 

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. 

Para mais informações sobre variações das receitas vide demais rubricas que impactam os 

resultados da Companhia no 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 

As variações na receita devem-se, em linhas gerais, a abertura de novas unidades, a expansão 

de unidades antigas, a introdução de novos exames, aos ganhos de eficiência/logística e ao 

aumento da gama de serviços oferecida. Eventuais aquisições, assim como ocorreu nos 

exercícios de 2016, 2017 e 2018, também podem impactar na variação da receita. 

Os contratos com os planos de saúde não preveem reajustes anuais indexados a um índice de 

variação de preços. Portanto, anualmente negociamos reajustes com esses clientes. Apesar de 

as negociações terem o índice de inflação como referência nas negociações, nos exercícios de 

2016, 2017 e 2018 obtivemos, na média, reajustes abaixo da inflação. 

Do ponto de vista macroeconômico, os principais fatores que levam a uma maior demanda por 

exames são geração de empregos e aumento no número de beneficiários cobertos por planos 

de saúde. 

A taxa de câmbio não tem efeito relevante na variação de receita da Companhia, pois a receita 

proveniente do exterior é muito pequena, conforme informado na seção 7.6 deste Formulário de 

Referência. 

(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 2016, 2017 e 2018, 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 2016, 2017 e 2018, o maior custo da Companhia foi 

o custo com folha de pagamento. 

A taxa de câmbio impacta no custo de aquisição de equipamentos de imagem (investimentos) e 

de reagentes químicos, ambos preponderantemente importados. Os insumos compreendem, 

ainda, exames de imagem, cujos custos de aquisição também são impactados pelo câmbio, uma 

vez que são artigos produzidos no exterior. Porém, a Companhia depende cada vez menos de 

importação e procura adquirir insumos em reais, por meio de fornecedores locais e produtos 

importados por terceiros. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a taxa de 
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câmbio não impactou de forma significativa o endividamento, pois a Companhia não detinha 

dívidas em dólar. 

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) as debêntures da primeira série emitidas pela Companhia em 2015 são remuneradas por 

100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,05% ao ano; e as debêntures da segunda série 

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 dezembro de 2016 são remuneradas por 

112,25% da Taxa DI;  

(vi) as debêntures emitidas pela Companhia em agosto de 2017 são remuneradas por 

108,00% da Taxa DI;  

(vii) as notas comerciais emitidas pela Companhia em junho de 2017 são remuneradas por 

107% da Taxa DI; e 

(viii) as notas comerciais da primeira série emitidas pela Companhia em dezembro de 2017 

são remuneradas por 107,5% da Taxa DI; as notas comerciais da segunda série emitidas pela 

Companhia em dezembro de 2017 são remuneradas por 106,15% da Taxa DI; e as notas 

comerciais da terceira série emitidas pela Companhia em dezembro de 2017 são remuneradas 

por 108,75% da Taxa DI. 

(ix) as debêntures emitidas pela Companhia em março de 2018 são remuneradas por 

108,6% da Taxa DI; 

(x) as debêntures da primeira série emitidas pela Companhia em dezembro de 2018 são 

remuneradas por 107,4% da Taxa DI; as debêntures da segunda série emitidas pela Companhia 

em dezembro de 2018 são remuneradas por 110,5% da Taxa DI; e as debêntures da terceira 

série emitidas pela Companhia em dezembro de 2018 são remuneradas por 112,5% da Taxa DI. 

As dívidas da Companhia que são remuneradas de acordo com a Taxa DI representam mais de 

98,4% do endividamento total da Companhia, que em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 

2.543,3 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). 
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(a) introdução ou alienação de segmento operacional 

Não aplicável, uma vez que a Companhia atuou nos mesmos segmentos operacionais nos 

exercícios de 2016, 2017 e 2018, mesmo após as aquisições e/ou incorporações por ela 

realizadas.  

(b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

Aquisição de participação societária na Salomão e Zoppi 

Em 27 de setembro de 2017, tendo sido cumpridas as condições precedentes contidas no 

contrato celebrado, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(“CADE”) e o decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados da data da publicação da referida 

aprovação na imprensa oficial, foi concluída a aquisição pela DASA de 17.367.606 ações 

ordinárias e 133.646 ações preferenciais da Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações 

S.A. (“SZD”), representando 91,67% do capital social da SZD e a subsequente incorporação de 

1.342.823 ações ordinárias e 248.200 ações preferenciais de emissão de SZD, nos termos do 

artigo 252 da Lei das S.A., tornando-se a SZD uma subsidiária integral da DASA, conforme 

aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da DASA realizada na mesma data.  

Neste contexto, foi celebrado, ainda, na mesma data, um Acordo de Acionistas entre a 

Cromossomo Participações II S.A. (então acionista controladora da Companhia) e Logistics V 

Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (única acionista da SZD, que se tornou 

acionista da DASA em razão da incorporação acima mencionada) vinculando as 2.127.659 novas 

ações ordinárias de emissão da Companhia emitidas como consequência do aumento do capital 

social decorrente da incorporação (“Acordo de Acionistas”). O referido Acordo de Acionistas, 

confere direitos de minoritário ao Logistics V Fundo de Investimento em Participações 

Multiestratégia, e, portanto, não afetará o controle da Companhia. 

Com a aquisição, a Companhia ampliou sua atuação na Região de Metropolitana de São Paulo, 

incorporou uma marca de qualidade reconhecida pelos pacientes e pela comunidade médica ao 

seu portfólio e agregou equipe de médicos e corpo técnico qualificados a sua equipe. 

Venda da totalidade da participação societária detida na Pro-Echo e Lafê 

Em 1 de abril de 2015, tendo sido cumpridas as condições precedentes aplicáveis, inclusive 

aprovação pelo CADE, foi concluída a venda pela Companhia da totalidade do capital social da 

Pro-Echo Cardiodata Serviços Médicos Ltda. e Lafê Serviços Diagnósticos Ltda. (esta última 

resultante da cisão parcial da sociedade Sergio Franco, conforme operação descrita no item 15.7 

deste Formulário de Referência) para Newscan Serviços Médicos Ltda., pelo valor total de R$ 66 

milhões.  

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. 

Para mais informações sobre constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

envolvendo a Companhia e sociedade de seu grupo econômico vide item 15.7 deste Formulário 

de Referência. 

(c) eventos ou operações não usuais 
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 não houve eventos 

ou operações não usuais da Companhia. 
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(a) mudanças significativas nas práticas contábeis 

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis da Companhia nos exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 a Companhia adotou as seguintes 

práticas contábeis:  

CPC 48 – Instrumentos Financeiros / IFRS 9 - Financial Instruments 

O CPC 48 / IFRS 9 - trata da classificação, mensuração e do reconhecimento de ativos e passivos 

financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, 

como também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. O IFRS 9 foi emitido de forma 

completa em julho de 2014 e substitui o CPC 38 / IAS 39. O CPC 48 / IFRS 9 requer a 

classificação dos ativos financeiros em três categorias: mensurados ao valor justo através do 

resultado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes, e ao custo amortizado. 

CPC 47 - Receita de contratos com clientes / IFRS 15 Revenue from Contracts with 

Customers 

Em maio de 2014, o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 15 (CPC 47), que estabelece um 

modelo de cinco etapas que se aplicam a receita obtida a partir de um contrato com cliente, 

independentemente do tipo de transação de receita ou da indústria. De acordo com este 

pronunciamento, as receitas são reconhecidas em valor que reflete a contraprestação à qual 

uma entidade espera ter direito em troca da transferência de mercadorias ou serviços a um 

cliente. Os princípios na IFRS 15 (CPC 47) contemplam uma abordagem mais estruturada para 

mensurar e reconhecer receita.  

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Não houve efeitos significativos como resultado de alterações em práticas contábeis nos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 a Companhia adotou as seguintes 

práticas contábeis:  

CPC 48 – Instrumentos Financeiros / IFRS 9 - Financial Instruments 

Em 31 de dezembro de 2018, com a adoção da norma, o efeito no resultado decorrente das 

perdas estimadas com glosas e inadimplência sobre o saldo de contas à receber de clientes foi 

uma reversão de R$ 42.161 mil na controladora e R$ 86.592 mil no consolidado, apresentada na 

rubrica de reversão/(provisão) por glosas e inadimplência. 

CPC 47 - Receita de contratos com clientes / IFRS 15 Revenue from Contracts with 

Customers 

Com a adoção da nova norma, em 31 de dezembro de 2018, foi registrado em conta redutora da 

receita operacional bruta a provisão de glosas no montante de R$ 24.243 mil na controladora e 

R$ 24.503 mil no consolidado.  

(c) ressalvas e ênfases presentes no parecer 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 2018, 2017 e 2016. 

 

PÁGINA: 257 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



10.5 - Políticas Contábeis Críticas

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

consistente pela Companhia nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas:  

(a) Benefícios a empregados 

(i) Acordos de pagamento baseado em ações 

O valor justo na data de outorga dos acordos de pagamento baseado em ações 

concedidos aos empregados é reconhecido como despesas de pessoal, durante o 

período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos prêmios. O 

valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o número de prêmios para o 

qual existe a expectativa de que as condições de serviço e de desempenho sejam 

atendidas, de tal forma que o valor final reconhecido como despesa seja baseado no 

número de prêmios que efetivamente atendam às condições de serviço e de 

desempenho na data de aquisição (vesting date). Para os prêmios de pagamento 

baseado em ações que não contenham condições de aquisição (non-vesting conditions), 

o valor justo na data de outorga dos prêmios de pagamento baseado em ações é 

mensurado para refletir tais condições e não são efetuados ajustes posteriores para as 

diferenças entre os resultados esperados e os reais. 

O valor justo do montante a pagar aos empregados com relação aos direitos sobre a 

valorização das ações que são liquidados em caixa é reconhecido como despesa com 

um correspondente aumento no passivo durante o período em que os empregados 

adquirem incondicionalmente o direito ao pagamento. O passivo é remensurado a cada 

data de balanço e na data de liquidação baseado no valor justo dos direitos sobre 

valorização das ações. Quaisquer mudanças no valor justo do passivo são reconhecidas 

no resultado como despesas de pessoal. 

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 no 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. 

(b) 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. 

(c) Imobilizado 

(ii) Reconhecimento e mensuração 

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

que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada 

e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). O custo 

de certos itens do imobilizado em 1º de janeiro de 2009, data de transição do Grupo 

DASA para os CPCs (IFRS) foi determinada com base em seu valor justo naquela data. 
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Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas 

são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. 

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos 

no resultado. 

(iii) Custos subsequentes 

Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios 

econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo DASA. 

(iv) Depreciação 

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido 

de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil 

estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos arrendados são 

depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, 

a não ser que seja razoavelmente certo que o Grupo DASA obterá a propriedade do bem 

ao final do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados. 

As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado estão divulgadas na Nota Explicativa nº 13 

das demonstrações financeiras da Companhia. 

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

data de balanço e ajustados caso seja apropriado. 

(d) Intangível  

(v) Reconhecimento e mensuração 

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 

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. 

Pesquisa e desenvolvimento 

Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 

Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de 

desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou 

processo for tecnicamente e comercialmente viável, se os benefícios econômicos futuros 

forem prováveis, e se o Grupo DASA tiver a intenção e recursos suficientes para concluir 

o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os demais gastos com desenvolvimento 

são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o reconhecimento inicial, os 

gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da 

amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. 

PÁGINA: 259 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



10.5 - Políticas Contábeis Críticas

Outros ativos intangíveis 

Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo DASA e que têm vidas úteis 

finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer 

perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. 

(vi) Gastos subsequentes 

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os 

benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. 

Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e 

patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 

(vii) Amortização 

A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 

itens, líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente 

reconhecida no resultado. O ágio não é amortizado. As vidas úteis estimadas estão 

divulgadas na Nota Explicativa nº 14 das demonstrações financeiras da Companhia. 

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 

data de balanço e ajustados caso seja apropriado. 

(e) Instrumentos financeiros 

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

ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, ativos financeiros 

mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e ativos financeiros disponíveis 

para venda. 

O Grupo DASA classifica passivos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: 

passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e outros passivos 

financeiros. 

(viii) Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e 

desreconhecimento 

O Grupo DASA reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 

inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 

financeiros são reconhecidos na data da negociação quando a entidade se tornar parte 

das disposições contratuais do instrumento. 

O Grupo DASA deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais 

aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo DASA transfere os direitos ao 

recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação 

na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro 

são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pelo Grupo DASA em 

tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 

O Grupo DASA deixa de reconhecer um passivo financeiro quando sua obrigação 

contratual é retirada, cancelada ou expirada. 

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

balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo DASA tenha atualmente um 

direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los 

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

(ix) Ativos e passivos financeiros não derivativos - mensuração 
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Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado 

Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do 

resultado, caso seja classificado como mantido para negociação ou designado como tal 

no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no 

resultado conforme incorridos. Esses ativos são mensurados pelo valor justo e 

mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no 

resultado do exercício. 

Ativos financeiros mantidos até o vencimento 

Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 

de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os ativos 

financeiros mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando 

o método dos juros efetivos. 

Empréstimos e recebíveis 

Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 

de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os empréstimos 

e recebíveis são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros 

efetivos. 

Caixa e equivalentes de caixa 

As demonstrações de fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa incluem saldos 

negativos de contas garantidas que são exigíveis imediatamente e são parte integrante 

da gestão de caixa do Grupo DASA. 

(x) Passivos financeiros não derivativos - mensuração 

Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do 

resultado, caso seja classificado como mantido para negociação ou designado como tal 

no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no 

resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor 

justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são 

reconhecidas no resultado do exercício. 

Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo 

deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o 

reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 

O valor justo de contratos de swaps de taxas de juros é determinado para fins de 

divulgação através do desconto de fluxos de caixa futuros estimados baseando-se nas 

condições e vencimento de cada contrato e utilizando taxas de juros de mercado para 

um instrumento semelhante apurado na data de mensuração. Os valores justos refletem 

o risco de crédito do instrumento e incluem ajustes para considerar o risco de crédito da 

entidade do Grupo DASA e contraparte quando apropriado. 

(f) Capital Social 

(xi) Instrumentos financeiros compostos 

Os instrumentos financeiros compostos emitidos pelo Grupo DASA compreendem notas 

conversíveis denominadas em Reais que podem ser convertidas em capital por opção 
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do detentor, e o número de ações a serem emitidas é fixo e não varia em função de 

mudanças no valor justo. 

O componente passivo de um instrumento financeiro composto é reconhecido 

inicialmente pelo valor justo de um passivo semelhante que não tenha uma opção de 

conversão em instrumento de patrimônio líquido. O componente do patrimônio líquido é 

reconhecido inicialmente pela diferença entre o valor justo do instrumento financeiro 

composto como um todo e o valor justo do componente passivo. Quaisquer custos de 

transação diretamente atribuíveis são alocados para os componentes de passivo e 

patrimônio líquido proporcionalmente aos seus valores contábeis iniciais. 

Subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, o componente passivo de um 

instrumento financeiro composto é mensurado pelo custo amortizado utilizando o método 

dos juros efetivos. O componente patrimonial de um instrumento financeiro composto 

não é remensurado. 

Juros relacionados ao passivo financeiro são reconhecidos no resultado. Na conversão 

no seu vencimento, o passivo financeiro é reclassificado para o patrimônio líquido e 

nenhum ganho ou perda é reconhecido. 

(g) Redução ao valor recuperável (Impairment) 

(xii) Ativos financeiros não-derivativos 

Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do 

resultado, incluindo investimentos contabilizados pelo método da equivalência 

patrimonial, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidência 

objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva de que ativos 

financeiros tiveram perda de valor inclui: 

 inadimplência ou atrasos do devedor; 

 reestruturação de um valor devido ao Grupo DASA em condições que não seriam 

aceitas em condições normais; 

 indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação 

judicial; 

 mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores; 

 desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades 

financeiras; ou 

 dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos 

de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. 

Para investimentos em títulos patrimoniais, evidência objetiva de perda por redução ao 

valor recuperável inclui um declínio significativo ou prolongado no seu valor justo abaixo 

do custo.  

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 

O Grupo DASA considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo 

amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos os ativos 

individualmente significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor 

recuperável. Aqueles que não tenham sofrido perda de valor individualmente são então 

avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que possa ter ocorrido, mas 
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não tenha ainda sido identificada. Ativos que não são individualmente significativos são 

avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos 

com características de risco similares. 

Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, o Grupo DASA 

utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, 

ajustados para refletir o julgamento da Administração se as condições econômicas e de 

crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores 

que as sugeridas pelas tendências históricas. 

Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor 

contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de 

juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em 

uma conta de provisão. Quando o Grupo DASA considera que não há expectativas 

razoáveis de recuperação, os valores são baixados. Quando um evento subsequente 

indica uma redução da perda, a provisão é revertida através do resultado. 

Ativos financeiros disponíveis para venda 

Perdas por redução ao valor recuperável de ativos financeiros disponíveis para venda 

são reconhecidas pela reclassificação da perda acumulada reconhecida em ajustes de 

avaliação patrimonial no patrimônio líquido para o resultado. A perda reclassificada é a 

diferença entre o custo de aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização do 

principal, e o valor justo atual, diminuído de qualquer redução por perda de valor 

recuperável previamente reconhecida no resultado. Caso o valor justo de um título de 

dívida, para o qual tenha sido reconhecida uma perda no valor recuperável, apresente 

aumento e, esse aumento possa ser objetivamente relacionado a um evento ocorrido 

após a perda por redução no valor recuperável ter sido reconhecida, então a perda é 

revertida e o valor da reversão é reconhecido no resultado. Perdas por redução ao valor 

recuperável reconhecidas no resultado para instrumentos patrimoniais classificados 

como ativos financeiros disponíveis para venda não são revertidas. 

Investidas contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial 

Uma perda por redução ao valor recuperável referente a uma investida avaliada pelo 

método de equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor recuperável 

do investimento com seu valor contábil. Uma perda por redução ao valor recuperável é 

reconhecida no resultado e é revertida se houver uma mudança favorável nas 

estimativas usadas para determinar o valor recuperável. 

(xiii) Ativos não financeiros 

Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo DASA, que não os estoques 

e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação 

de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 

ativo é estimado. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente.  

Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades 

Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera 

entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte 

independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações 

de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar 

das sinergias da combinação. 
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O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor 

justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros 

estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos 

impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os 

riscos específicos do ativo ou da UGC. 

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo 

ou UGC exceder o seu valor recuperável. 

Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas 

reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer 

ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil 

dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. 

Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto 

aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente 

na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria 

sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse 

sido reconhecida.  

(h) Provisões 

As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros 

estimados a uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado 

quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado, se 

o Grupo DASA 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. Os efeitos do não reconhecimento do desconto pela passagem do tempo são 

reconhecidos no resultado como despesa financeira. 

(i) Arrendamentos 

(xiv) Determinando quando um contrato contém um arrendamento 

No início do contrato, o Grupo DASA determina se ele é ou contém um arrendamento. 

No início ou na reavaliação sobre se um contrato contém um arrendamento, o Grupo 

DASA separa os pagamentos e outras contraprestações requeridas pelo contrato 

referentes ao arrendamento daqueles referentes aos outros elementos do contrato com 

base no valor justo relativo de cada elemento. Se o Grupo DASA conclui, para um 

arrendamento financeiro, que é impraticável separar os pagamentos de forma confiável, 

então o ativo e o passivo são reconhecidos por um montante igual ao valor justo do ativo; 

subsequentemente, o passivo é reduzido quando os pagamentos são efetuados e o 

custo financeiro associado ao passivo é reconhecido utilizando a taxa de captação 

incremental do Grupo DASA. 

(xv) Ativos arrendados 

Arrendamentos de ativo imobilizado que transferem para o Grupo DASA 

substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade são classificados como 

arrendamentos financeiros. No reconhecimento inicial, o ativo arrendado é mensurado 

por montante igual ao menor entre o seu valor justo e o valor presente dos pagamentos 

mínimos do arrendamento. Após o reconhecimento inicial, o ativo é contabilizado de 

acordo com a política contábil aplicável ao ativo. 
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Os ativos mantidos sob outros arrendamentos são classificados como arrendamentos 

operacionais e não são reconhecidos no balanço patrimonial do Grupo DASA. 

(xvi) Pagamentos arrendados 

Os pagamentos para arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo 

método linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos são reconhecidos 

como parte integrante das despesas totais de arrendamento, ao longo da vigência do 

arrendamento. 

Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são 

alocados como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. As despesas 

financeiras são alocadas em cada período durante o prazo do arrendamento visando 

produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. 

(j) Mensuração do valor justo 

Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência 

de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data de 

mensuração, no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao 

qual o Grupo DASA tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o seu 

risco de descumprimento (non-performance). O risco de descumprimento inclui, entre 

outros, o próprio risco de crédito do Grupo DASA. 

Uma série de políticas contábeis e divulgações do Grupo DASA requer a mensuração 

de valores justos, tanto para ativos e passivos financeiros como não financeiros. 

Quando disponível, o Grupo DASA mensura o valor justo de um instrumento utilizando o 

preço cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado 

como ativo se as transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume 

suficientes para fornecer informações de precificação de forma contínua. 

Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, o Grupo DASA utiliza técnicas 

de avaliação que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso 

de dados não observáveis. A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores 

que os participantes do mercado levariam em conta na precificação de uma transação. 

Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um 

preço de venda, o Grupo DASA mensura ativos com base em preços de compra e 

passivos com base em preços de venda. 

A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial 

é normalmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou 

recebida. Se o Grupo DASA determinar que o valor justo no reconhecimento inicial difere 

do preço da transação e o valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado num 

mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação 

para a qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignificantes em 

relação à mensuração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo 

valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial 

e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa 

base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento em que a avaliação 

é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a transação é encerrada, 

o que ocorrer primeiro. 
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(a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, 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 

2018 (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 de dezembro de 2018 

 
Contratos 

Fixos (mil) 

 Contratos 

Variáveis (mil) 

 
Total (mil) 

Até 12 meses 174.093  4.648  178.741 

Entre 13 e 60 meses 343.353  9.168  352.521 

Após 60 meses 278.078  11.131  289.209 

 795.524  24.947  820.471 

(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 2018. 

(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 2018. 

(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 2018. 

(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 2018. 

(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 2018. 
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(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 arredamentos mercantis operacionais impactam os custos e despesas com alugueis. 

Atualmente, os arrendamentos mercantis operacionais são reconhecidos apenas no resultado 

da Companhia quando efetivamente incorridos. Em razão da mudança da legislação aplicável 

que trata dos arrendamentos mercantis operacionais, a partir de 1º de janeiro de 2019, a despesa 

de aluguel deixa de ser reconhecida, sendo que, em vez disso, teremos a despesa financeira 

originada dos contratos registrados no passivo, e a despesa com amortização do ativo intangível 

que representará o valor total do contrato contabilizado na data de assinatura. Dessa forma, o 

reconhecimento de um novo passivo circulante e não circulante que corresponde ao valor a pagar 

dos contratos vigentes até 31 de dezembro de 2018 e das obrigações futuras dos novos contratos 

firmados a partir da data de adoção da norma. A contrapartida desse passivo é o ativo intangível.  

A Administração concluiu a avaliação inicial do potencial impacto nas demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas, mas ainda não completou avaliação detalhada a qual está sendo 

realizada com consultoria especializada. O impacto real da aplicação da IFRS 16 nas 

demonstrações financeiras no período de aplicação inicial dependerá das condições econômicas 

futuras, incluindo a taxa de endividamento da Companhia em 1º de janeiro de 2019, a 

composição da carteira de arrendamento nessa data, a avaliação da Administração se exercerá 

quaisquer opções de renovação de arrendamento e a medida em que a Companhia optará por 

usar expedientes práticos e isenções de reconhecimento. 

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, além dos arrendamentos 

mercantis. 

(b) natureza e o propósito da operação 

A natureza dos arrendamentos mercantis operacionais é de aluguel de imóveis para unidades 

de atendimento aos pacientes, para laboratórios centrais onde as amostras são processadas, e 

para imóveis que dão suporte operacional e administrativo à Companhia, como escritórios, 

almoxarifados e centrais de atendimento. 

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, além dos arrendamentos 

mercantis. 

(c) natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor 

do emissor em decorrência da operação 

Não há montante adicional de obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor 

em decorrência dos arrendamentos mercantis, conforme mencionado no item 10.7(a) acima, 

além daqueles demonstrados no item 10.6 deste Formulário de Referência. 

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras, além dos arrendamentos 

mercantis. 
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(a) investimentos 

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos 

A Companhia cumpriu e submeteu às devidas aprovações o orçamento de capital de 2018, 

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 submeteu à 

apreciação dos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 24 de abril de 2019, 

a proposta de destinação do saldo de lucros retidos no balanço do exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2018, bem como de orçamento de capital do ano de 2019, observadas a 

legislação societária vigente e as disposições constantes de seu Estatuto Social, conforme 

segue: 

 
(Não auditado) 

Aplicações  

Expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento 466.022.732,33 

Modernização tecnológica 75.430.999,74 

Outros 8.618.200,48 

 550.071.932,55 

(ii) fontes de financiamento dos investimentos 

Fontes  

Reserva de retenção de lucro do exercício de 2018 159.405,14 

Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2019 (não 

auditado) 

549.912.527,41 

 550.071.932,55 

 

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

Não há desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos para o exercício social de 2019. 

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 

outros ativos 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 2018, como reflexo das seguintes ações:  

1. digitalização do serviço de Anatomia Patológica, com benefícios de produtividade e 

qualidade; 

2. desenvolvimento e transferência de tecnologia de parceiros estratégicos para 

implantação de tecnologia de Espectrometria de Massas com ganhos de qualidade e 

eficiência em diversos exames; 
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3. 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 

4. atualização do parque de equipamentos de ultrassom, mamografia, raio-x, endoscopia 

digestiva e aparelhos de imagem cardiológica por equipamentos de maior capacidade 

operacional. 

 (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 em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços 

Não aplicável, pois não há nenhuma pesquisa em andamento que já tenha sido divulgada. 

(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 2019: 

1. conclusão da implantação de um Núcleo Técnico Operacional de alta complexidade, 

agregando especialidades sinérgicas como Genética Humana, Oncologia, Hematologia 

especializada e Anatomia Patológica; 

2. Aquisição do equipamento NovaSeq para sequenciamento completo do genoma 

humano, que permitirá uma abordagem inovadora para diagnóstico e parceiras mais com 

universidades; 

3. Implantação do equipamento FacsLyric, citometria de fluxo de 10 cores, para diagnóstico 

de doença residual mínima em pacientes portadores de leucemias; 

4. Implantação de automação na triagem do mercado de apoio, com redução do tempo de 

produção e ganho de produtividade; 

5. Inauguração do Laboratório Central do Nordeste, como hub de produção para as marcas 

privadas e mercado de apoio nas regiões Norte e Nordeste; 

6. Projeto de transferência de tecnologia de DNA fetal livre circulante, para o exame NIPT, 

em parceria com a empresa Natera; 

7. Parceria com exclusividade com a empresa Myriad para disponibilizar o exame 

Endopredict, para avaliação de resposta à quimioterapia em pacientes portadoras de 

câncer de mama; 

8. Parceria com a empresa Karius para a oferta do primeiro teste de metagenomica no 

Brasil, para diagnóstico de doenças infecciosas em pacientes com sépsis e 

imunodepressão pôs transplante; 

9. Implantação de soluções de Inteligência Artificial na Companhia por meio de um grupo 

próprio com foco em inovação, e de parcerias para o desenvolvimento de algoritmos 

inteligentes; 
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10. Ampliação da esteira de automação do Laboratório Central de Alphaville com 

equipamentos de nova geração para integração da operação do SalomãoZoppi 

Diagnósticos; 

11. 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 

12. 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 no desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram gastos R$ 104,4 milhões com 

equipamentos médicos, com a finalidade de modernizar e expandir o parque da Companhia. 

 

PÁGINA: 270 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

 
 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o gasto da Companhia com propaganda, 

publicidade e patrocínios, foi de R$ 41.394 mil. A administração da Companhia definiu esse gasto de 

acordo com as necessidades de cada uma de suas marcas em seus mercados de atuação. 

 

PÁGINA: 271 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é 

facultativa. Desta forma, a Companhia optou por também não divulgar neste Formulário de 

Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a 

ela ou às suas atividades e as de suas controladas. 

(a) objeto da projeção 

A Companhia não divulgou guidance ou projeções para os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016, 2017 e 2018 e não divulgará para o exercício social a ser encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 

(b) período projetado e o prazo de validade da projeção 

A Companhia não divulgou guidance ou projeções para os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016, 2017 e 2018 e não divulgará para o exercício social a ser encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 

(c) premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela 

administração do emissor e quais escapam ao seu controle 

A Companhia não divulgou guidance ou projeções para os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016, 2017 e 2018 e não divulgará para o exercício social a ser encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 

(d) valores dos indicadores que são objeto da previsão 

A Companhia não divulgou guidance ou projeções para os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016, 2017 e 2018 e não divulgará para o exercício social a ser encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 

PÁGINA: 272 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

 (a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas neste 

Formulário de Referência e quais delas estão sendo repetidas neste Formulário de 

Referência 

A Companhia não divulgou guidance ou projeções para os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016, 2017 e 2018 e não divulgará para o exercício social a ser encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 

(b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados 

projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões 

que levaram a desvios nas projeções 

A Companhia não divulgou guidance ou projeções para os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016, 2017 e 2018 e não divulgará para o exercício social a ser encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 

(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções 

permanecem válidas na data de entrega deste Formulário de Referência e, quando for o caso, 

explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas 

A Companhia não divulgou guidance ou projeções para os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016, 2017 e 2018 e não divulgará para o exercício social a ser encerrado em 31 de 

dezembro de 2019. 
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 (a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes 

que a ele se reportam 

A Companhia possui (i) o Conselho de Administração; (ii) a Diretoria; (iii) o Comitê de Auditoria 

e (iv) o Comitê de Conduta. O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não 

permanente, e não foi instalado nos exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018. 

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração da Companhia é órgão de deliberação colegiada composto de no 

mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) conselheiros. Os conselheiros são eleitos em Assembleia 

Geral de Acionistas com mandato de três anos, sendo permitida a reeleição, podendo ser 

destituídos a qualquer momento por acionistas reunidos em Assembleia Geral.  

O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, trimestralmente, e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente 

do Conselho de Administração. 

Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam cometidas 

pela legislação aplicável ou pelo Estatuto Social da Companhia:  

I. Exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para 

seu exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência 

privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria; 

II. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 

III. Eleger e destituir os Diretores da Companhia; 

IV. Atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e limites de alçada não 

especificados no Estatuto Social da Companhia, inclusive designando o Diretor de 

Relações com Investidores, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia; 

V. Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no 

caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; 

VI. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de 

celebração e quaisquer outros atos; 

VII. Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia; 

VIII. Escolher e destituir os auditores independentes, os quais deverão ser uma das quatro 

maiores empresas internacionais de auditoria, observando-se, nessa escolha, o 

disposto na legislação aplicável; 

IX. Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender 

necessários; 

X. Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua 

submissão à Assembleia Geral; 

XI. Aprovar: (a) os orçamentos anuais da Companhia e suas respectivas alterações, em 

especial aquelas que, no conjunto, signifiquem um aumento nas despesas superior ao 

equivalente a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); (b) os planos anuais e 

quinquenais de negócios da Companhia; (c) os projetos de expansão e os programas 

de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;  

XII. Aprovar proposta para: (a) operações de mudança do tipo jurídico da Companhia, 

incluindo transformação, cisão, incorporação (e incorporação de ações) e fusão que 

envolvam a Companhia; (b) a criação e extinção de controladas ou subsidiárias 

integrais; (c) a aquisição ou alienação parcial ou total de ações, quotas ou participações 
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de quaisquer sociedades; e (d) a participação da Companhia em outras sociedades, ou 

empreendimentos, no país ou no exterior; 

XIII. Manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia 

Geral; 

XIV. Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º do 

Estatuto Social da Companhia, fixando as condições de emissão, inclusive preço e 

prazo de integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir prazo para) o direito de 

preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, 

cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em 

oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; 

XV. Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou 

sobre o lançamento de opções de venda e compra referenciadas em ações de emissão 

da Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou 

alienação; 

XVI. Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como previsto no Parágrafo 

Segundo do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; 

XVII. Outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados, assim 

como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas 

direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas 

nos termos dos programas aprovados em Assembleia Geral; 

XVIII. Estabelecer a política geral de salários e demais políticas gerais de pessoal, incluindo, 

mas não se limitando a, quaisquer benefícios, bônus, qualquer outro componente de 

remuneração e participação nos resultados da Companhia;  

XIX. Deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, bem como sobre 

as matérias previstas no artigo 59, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações que 

tenham sido delegadas pela Assembleia Geral; e notas promissórias e outros títulos de 

dívida não conversíveis em ações, para distribuição pública ou privada, estabelecendo 

todos os seus termos e condições; 

XX. Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou 

subsidiárias integrais, sempre que o conjunto de operações realizadas num período 3 

(três) meses supere a quantia equivalente a R$15.000.000,00 (quinze milhões de 

reais); fica, entretanto, expressamente vedada a outorga de garantias pela Companhia 

a obrigações de terceiros;  

XXI. Aprovar qualquer aquisição ou alienação de bens, não prevista no orçamento anual, 

envolvendo um valor de mercado superior ao equivalente a R$15.000.000,00 (quinze 

milhões de reais); 

XXII. Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia ou a outorga de garantias 

a terceiros por obrigações da própria Companhia, em qualquer desses casos não 

prevista no orçamento anual, cujo valor seja superior ao equivalente a R$15.000.000,00 

(quinze milhões de reais); sendo que tal aprovação pelo Conselho de Administração 

será desnecessária nas hipóteses em que o oferecimento da garantia seja necessário 

para defender os interesses da Companhia em procedimentos administrativos ou 

processos judiciais nos quais a Companhia seja parte; 

XXIII. Aprovar a obtenção de qualquer financiamento, incluindo operações de leasing, em 

nome da Companhia, não prevista no orçamento anual e em que, no conjunto, o valor 

anual seja superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); sendo que, na 

hipótese de repactuação das condições do financiamento que impliquem em aumento 

do valor e/ou acréscimo das garantias originalmente contratadas, será necessária nova 

aprovação do Conselho de Administração; 
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XXIV. Aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações 

escriturais;  

XXV. Requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia;  

XXVI. Dispor, observadas as normas do Estatuto Social da Companhia e da legislação 

vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para 

seu funcionamento; 

XXVII. Aprovar, com voto afirmativo de pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos 

membros do Conselho de Administração presentes em uma reunião regularmente 

convocada, qualquer transação ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou 

superior ao equivalente a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) entre a Companhia e 

(a) acionistas que exercem o poder de controle da Companhia, tal como previsto no 

art.116 da Lei das Sociedades por Ações (“Acionista(s) Controlador(es)”), (b) qualquer 

pessoa física, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que 

detenha, direta ou indiretamente, o controle dos Acionistas Controladores da 

Companhia que sejam pessoas jurídicas, ou (c) qualquer pessoa jurídica em que 

quaisquer dos Acionistas Controladores, direta ou indiretamente, incluindo o cônjuge e 

parentes até terceiro grau, detenham participação societária. A aprovação do Conselho 

de Administração prevista neste inciso não será necessária para negócios relacionados 

à aquisição ou ao arrendamento mercantil de equipamentos de análises clínicas e de 

diagnósticos por imagem. Independentemente do valor envolvido, todas as transações 

entre a Companhia e as pessoas acima previstas devem ser realizadas em termos e 

condições de mercado (arm’s length). Fica assegurada a qualquer membro do 

Conselho de Administração a possibilidade de requisitar uma avaliação independente 

de qualquer transação prevista neste inciso; e 

XXVIII. Autorizar a realização de operações envolvendo qualquer tipo de instrumento 

financeiro derivativo, assim considerados quaisquer contratos que gerem ativos e 

passivos financeiros para suas partes, independente do mercado em que sejam 

negociados ou registrados ou da forma de realização, e exclusivamente para fins de 

proteção patrimonial (hedge); qualquer proposta envolvendo as operações aqui 

descritas deverá ser apresentada ao Conselho de Administração pela Diretoria da 

Companhia, subscrita por pelo menos dois Diretores, sendo um deles necessariamente 

o Diretor Financeiro, devendo constar da referida proposta, no mínimo, as seguintes 

informações: (a) avaliação sobre a relevância dos derivativos para a posição financeira 

e os resultados da Companhia, bem como a natureza e extensão dos riscos associados 

a tais instrumentos; (b) objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos, 

particularmente, a política de proteção patrimonial (hedge); e (c) riscos associados a 

cada estratégia de atuação no mercado, adequação dos controles internos e 

parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos. Não obstante as 

informações mínimas que devem constar da proposta, os membros do Conselho de 

Administração poderão solicitar informações adicionais sobre as tais operações, 

incluindo, mas não se limitando, a quadros demonstrativos de análise de sensibilidade. 

O regimento interno do Conselho de Administração foi devidamente aprovado pelo Conselho de 

Administração da Companhia em 16 de março de 2011 e está disponível: (i) na sede da 

Companhia: Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06455-010, Barueri/SP; e (ii) na página 

eletrônica da Companhia (www.dasa3.com.br). 

Comitê de Auditoria 

O Comitê de Auditoria foi instalado em 22 de abril de 2013 como órgão estatutário, de caráter 

consultivo e permanente, vinculado diretamente ao Conselho de Administração. Em 25 de abril 

de 2016, os acionistas da Companhia decidiram, em assembleia geral extraordinária, extinguir o 

PÁGINA: 276 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

Comitê de Auditoria Estatutário, de modo que tal órgão permanece em funcionamento, no 

entanto, como órgão não estatutário da Companhia. 

O Comitê de Auditoria tem por finalidade, observadas as atribuições estabelecidas em seu 

regimento interno: 

(i) analisar a contratação e destituição de auditoria independente da Companhia;  

(ii) revisar e supervisionar as atividades dos auditores internos e externos da Companhia; 

(iii) monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos e informações 

contábeis e financeiras da Companhia;  

(iv) avaliar e monitorar a exposição de risco da Companhia; e 

(v) avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria interna, a 

adequação das transações com partes relacionadas. 

O regimento interno do Comitê de Auditoria foi devidamente aprovado pelo Conselho de 

Administração da Companhia em 20 de março de 2017 e está disponível: (i) na sede da 

Companhia: Avenida Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, Barueri/SP; e (ii) na página 

eletrônica da Companhia (www.dasa3.com.br).  

Comitê de Conduta 

O Comitê de Conduta da Companhia foi constituído em 10 de junho de 2014, sendo um órgão 

não estatutário e de caráter consultivo e permanente, que tem por objetivo revisar e atualizar o 

Código de Conduta da Companhia, bem como encaminhar as ações necessárias para a sua 

difusão, sendo ainda, responsável pela interpretação de seu texto e de condutas, a fim de 

responder, consultar e/ou deliberar sobre medidas a serem adotadas no caso concreto.  

O Comitê é coordenado pelo Diretor de Recursos Humanos da Companhia e tem como demais 

membros o Diretor Jurídico e a Gerente de Auditoria Interna, responsável pela Auditoria Interna 

da Companhia, além de um Secretário que é nomeado pelo Coordenador do Comitê de Conduta. 

O Comitê de Conduta não possui regimento interno. 

(i) regimento interno próprio 

Vide informações prestadas na Seção 12.1(a) acima. 

(ii) comitê de auditoria estatutário 

O Comitê de Auditoria da Companhia deixou de ser um órgão estatutário, conforme deliberação 

dos acionistas em assembleia geral extraordinária realizada em 25 de abril de 2016. Para mais 

informações sobre o Comitê de Auditoria da Companhia vide informações prestadas na Seção 

12.1(a) acima.  

(iii) avaliação do trabalho da auditoria independente pelo conselho de 

administração 

O Conselho de Administração da Companhia, através do seu Comitê de Auditoria, aprova a 

nomeação dos auditores independentes, a substituição de tais auditores independentes, a 

remuneração e o escopo dos serviços contratados, bem como supervisiona as atividades dos 

auditores independentes, a fim de avaliar: (a) a sua independência; (b) a qualidade dos serviços 

prestados; e (c) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia. 
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A Companhia não possui política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor 

independente. 

(b) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 

Diretoria 

Conforme o artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a Diretoria, cujos membros são eleitos 

e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo 

5 (cinco) e no máximo 25 (vinte e cinco) Diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração 

com mandato de até três anos, dentre os quais, necessariamente, haverá a designação de um 

Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, e os demais 

membros serão denominados Diretores sem designação específica, devendo o Conselho de 

Administração, no ato de eleição, atribuir suas respectivas competências e eventuais 

denominações. O cargo de Diretor de Relações com Investidores poderá ser exercido 

cumulativamente com o Diretor Presidente ou de Diretor Financeiro.  

Atualmente, a Diretoria é formada por 12 (doze) membros, com mandato unificado até a 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada para aprovar as contas do exercício social que se 

encerrar em 31 de dezembro de 2021. 

Os Diretores da Companhia são os representantes legais responsáveis, principalmente, pela 

gestão e representação da Companhia e pela implementação das políticas e diretrizes gerais 

estabelecidas pelo Conselho de Administração. 

A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto 

social, por mais especiais que sejam, inclusive para alienar e onerar bens, renunciar a direitos, 

transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as 

deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração da Companhia, 

especialmente no que se refere às matérias previstas nos artigos 12 e 20 do Estatuto Social da 

Companhia, respectivamente. Compete-lhe, especialmente, administrar e gerir os negócios da 

Companhia: 

I. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Companhia e as deliberações do Conselho 

de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas; 

II. Gerir os negócios da Companhia, com observância aos limites de risco e às diretrizes 

aprovadas pelo Conselho de Administração 

III. Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da 

administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 

independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício 

anterior;  

IV. Avaliar, anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas de gerenciamento de riscos 

e de controles internos da Companhia e de suas controladas, bem como do programa 

de integridade/conformidade (compliance) e prestar contas ao Conselho de 

Administração sobre essa avaliação; e 

V. Apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração, o balancete econômico- 

financeiro e patrimonial detalhado, da Companhia e suas controladas. 

Atualmente, a Companhia possui os seguintes cargos de Diretores, cujas atribuições estão 

destacadas abaixo, sendo certo que um diretor poderá acumular funções em mais de um cargo: 

Diretor Presidente 
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Compete ao Diretor Presidente coordenar atividades estratégicas da Companhia, analisar e 

planejar novas oportunidades de negócios e de investimentos que tenham como objetivo a 

expansão da Companhia, além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo 

Conselho de Administração, observadas a política e orientação previamente traçadas pelo 

Conselho de Administração: (i) coordenar e supervisionar as atividades exercidas pelo Diretor 

Geral; (ii) propor planos estratégicos e projetos de expansão, prospectar, analisar e negociar 

oportunidades de investimentos para a Companhia e avaliar novas atividades a serem 

desenvolvidas e/ou realizadas dentro do objeto social da Companhia, inclusive a partir do exame 

da viabilidade econômico-financeira de novas oportunidades de negócios, observadas as 

competências do Diretor Financeiro; (iii) coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de negócios estratégicos para a Companhia; (iv) coordenar, 

planejar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao desenvolvimento de negócios 

estratégicos para a Companhia; e (v) anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de 

Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia. 

Diretor Geral 

Compete ao Diretor Geral, observadas as competências dos demais Diretores da Companhia, 

bem como a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração, além 

das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração: (i) convocar 

e presidir as reuniões da Diretoria; (ii) coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, 

operacional e de marketing da Companhia; (iii) superintender as atividades de administração da 

Companhia, coordenando e supervisionando as atividades dos demais membros da Diretoria, 

exceto pelo Diretor Presidente; (iv) administrar os assuntos de caráter societário em geral; (v) 

administrar os assuntos de caráter societário em geral; (vi) supervisionar o cumprimento das 

políticas e normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas 

em Assembleia Geral; e (vii) coordenar, administrar, fiscalizar e gerenciar a prática de atos 

necessários para a consecução dos negócios sociais da Companhia. 

Diretor Financeiro 

Compete ao Diretor Financeiro, além das funções, atribuições e poderes a ele conferidos pelo 

Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo 

Conselho de Administração: (i) propor alternativas de financiamento e aprovar condições 

financeiras dos negócios da Companhia; (ii) administrar o caixa e as contas a pagar e a receber 

da Companhia; (iii) coordenar, planejar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao 

desenvolvimento de negócios estratégicos para a Companhia; e (iv) dirigir as áreas contábil, de 

planejamento financeiro e fiscal/tributária. 

Diretor de Relações com Investidores 

O Diretor de Relações com Investidores será responsável por prestar informações ao público 

investidor, à CVM e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado em que a Companhia 

estiver registrada, e manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, cumprindo 

toda a legislação e regulamentação aplicável às companhias abertas. 

Diretor de Gestão e Pessoas 

Compete ao Diretor de Gestão e Pessoas, além das atribuições cometidas por lei: (i) dirigir a 

área de pessoas, incluindo a administração de pessoal, treinamento, recrutamento e seleção, 

atuando na manutenção e desenvolvimento das políticas de Recursos Humanos; e (ii) dirigir a 

área de gestão envolvendo a coordenação dos processos internos, melhorias contínuas e 

atendimento. 

Diretor Médico Executivo 
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Compete ao Diretor Médico Executivo, além das atribuições cometidas por lei, dirigir a área 

médica de radiologia, incluindo a definição de novas tecnologias, padrões e métodos de trabalho, 

remuneração médica e visando à excelência nos serviços prestados pela Companhia aos 

consumidores, relacionamento médico e institucional, regulatório e área de marketing; 

 

Diretor de Negócios Privados e Hospitais 

Compete ao Diretor de Negócios Privados e Hospitais, além das atribuições cometidas por lei: 

(i) dirigir, gerenciar e coordenar as unidades estratégicas de negócio do mercado privado, 

hospitais, inteligência de mercado e núcleo de atendimento ao cliente da Companhia, definindo 

e implementando a gestão destas, além de zelar por suas diretrizes de negócios e pelos 

resultados e retorno dos negócios; e (ii) desenvolver e implementar a estratégia comercial junto 

às auto-gestões e operadoras de planos de saúde (seguro de saúde, cooperativas médicas e 

empresas de medicina de grupo). 

Diretor Jurídico e de Compliance 

Compete ao Diretor Jurídico e de Compliance, além das atribuições cometidas por lei: (i) dirigir, 

gerenciar, coordenar e supervisionar a área jurídica da Companhia; (ii) desenvolver e 

implementar estratégias de todas as questões de natureza jurídica, inclusive no que diz respeito 

à contratação de advogados externos; (iii) assessorar a Companhia em quaisquer assuntos de 

natureza jurídica, inclusive a negociação de contratos e outros instrumentos jurídicos a serem 

firmados pela Companhia; (iv) manter relação com órgãos jurídicos das entidades 

governamentais que disciplinam as atividades conduzidas pela Companhia; (v) orientar a 

Companhia na propositura de ações judiciais e administrativas e na defesa em ações judiciais e 

administrativas propostas; e (vi) dirigir, gerenciar, coordenar e supervisionar a área de 

compliance da Companhia. 

Diretor de Tecnologia da Informação 

Compete ao Diretor de Tecnologia da Informação, além das atribuições cometidas por lei, dirigir 

e gerenciar a área de tecnologia da informação, responsabilizando-se pela definição da 

estratégia, desenvolvimento e implementação de sistemas e soluções em consonância com as 

necessidades dos negócios da Companhia. 

Diretor de Produção 

Compete ao Diretor de Produção, além das atribuições cometidas por lei, dirigir e gerenciar a 

área de produção, com o objetivo de dar cumprimento às metas dentro de padrões de qualidade 

técnica, quantidade, custos e prazo estabelecidos, planejar, organizar e supervisionar as 

atividades de produção, bem como estabelecer controles de processos pré e pós analítico, 

visando a garantir melhor qualidade e maior produtividade em consonância com as necessidades 

dos negócios da Companhia, responsabilizando-se pela regularidade dos procedimentos. 

Diretor Médico de Análises Clínicas 

Compete ao Diretor Médico de Análises Clínicas, além das atribuições cometidas por lei, dirigir 

e gerenciar a área médica de análises clínicas, com o objetivo de fortalecer o relacionamento de 

referida área com a produção de análises clínicas, com os médicos prescritores, bem como com 

os pacientes, tendo como responsabilidade ainda analisar os indicadores de desempenho 

propondo melhorias visando a atingir resultados esperados em consonância com as 

necessidades dos negócios da Companhia. 

Diretor de Produção RDI 
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Compete ao Diretor de Produção RDI, além das atribuições cometidas por lei, dirigir, gerenciar, 

coordenar e supervisionar a estratégia das operações realizadas nas unidades de procedimentos 

diagnósticos por imagem, buscando a sustentabilidade do negócio através da alocação eficaz 

de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, a fim de obter a produtividade, lucratividade e 

rentabilidade em consonância com as necessidades dos negócios da Companhia. 

Diretor de Marketing 

Compete ao Diretor de Marketing, além das atribuições cometidas por lei, dirigir a área de 

marketing da Companhia, incluindo o planejamento, a implementação e a execução de planos 

de ação e tático, o desenvolvimento de conceitos de marketing para marcas, tendo como 

responsabilidade, ainda, o relacionamento com gestores internos e a análise de resultados e 

métricas de desempenho. 

A Diretoria não possui regimento interno. 

(c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente 

O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual 

número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato até a primeira Assembleia 

Geral Ordinária que se realizar após sua eleição, sendo permitida a reeleição.  

O Conselho Fiscal não possui regimento interno. 

Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal da Companhia não havia sido 

instalado. 

(d) mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada 

órgão ou comitê que a ele se reporta 

A Companhia dispõe de mecanismos de avaliação e indicadores formais de desempenho para 

os membros da Diretoria, os quais são revistos anualmente por meio do processo de 

desdobramento de metas, que envolve todos os altos executivos da Companhia e está 

estruturado em dois pilares: (i) resultados, que é baseado nos planos orçamentários e de 

negócios da Companhia; e (ii) competências e valores, dividido em três categorias distintas, cuja 

mensuração dos resultados é feita por meio dos níveis de desempenho e são eles que 

determinam a aderência dos colaboradores às competências, valores e resultados. A avaliação 

de desempenho baseada em competências e valores se propõe a apoiar na melhoria do 

desempenho dos colaboradores em geral, incluindo os executivos da Companhia, contribuindo 

para uma cultura de alta performance e promovendo a gestão de meritocracia. Esses 

mecanismos visam a subsidiar a tomada de decisão no que se refere à remuneração fixa paga 

mensalmente aos executivos. 

Para garantir a gestão de resultados é realizado o acompanhamento periódico de metas junto 

aos principais executivos da Companhia, inclusive seus diretores. 

Além disso, o Conselho de Administração acompanha a gestão da Diretoria por meio das 

reuniões do Comitê Auditoria e do Comitê de Gente, sendo que aos referidos Comitês compete 

recomendar a correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados 

no âmbito das suas atribuições. Os Comitês são formados por membros do Conselho de 

Administração e da Diretoria, podendo convocar outros participantes conforme seja necessário 

e pertinente. 
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O Conselho de Administração estabelece ações à Diretoria e aos Comitês, baseadas nos planos 

de negócio definidos pela Companhia, observados os parâmetros orçamentários e projetos 

estratégicos desenvolvidos pela Companhia, bem como os regimentos internos de cada Comitê. 

Assim, por meio de reuniões periódicas, os membros do Conselho de Administração que 

compõem referidos Comitês efetuam o acompanhamento de tais ações, o que lhes permite, 

dentre outras questões, avaliar o desempenho de cada órgão. 

Não há mecanismos formais de avaliação dos membros do Conselho de Administração e 

Comitês da Companhia. 

Para informações adicionais acerca da avaliação de desempenho baseada em competência e 

valores e seu impacto na remuneração de administradores, ver item 13.1 deste Formulário de 

Referência. 

(i) periodicidade da avaliação e sua abrangência 

Os mecanismos de avaliação e indicadores formais de desempenho da Diretoria e de cada um 

dos Diretores, individualmente, são revistos anualmente por meio do processo de 

desdobramento de metas. 

Não há mecanismos formais de avaliação dos membros do Conselho de Administração e 

Comitês da Companhia. 

Para mais informações sobre os mecanismos de avaliação dos Diretores vide informações 

prestadas na Seção 12.1(d) acima. 

(ii) metodologia adotada e principais critérios utilizados na avaliação 

Vide informações prestadas na Seção 12.1(d) acima. 

(iii) como os resultados da avaliação são utilizados para aprimorar o 

funcionamento do órgão 

Através do processo de avaliação de desempenho, a Companhia realiza o acompanhamento da 

contribuição individual de cada executivo e, consequentemente, do respectivo órgão por ele 

ocupado como estratégia de organização. A avaliação é realizada para alcançar objetivos de 

curto prazo e que resultam em melhorias para Companhia a longo prazo, como, por exemplo, 

reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos. 

(iv) contratação de serviços de consultoria ou assessoria externos 

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externos para realizar 

as avaliações de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e de seus Comitês. 

Nos últimos três exercícios sociais a Companhia não contratou tais serviços. 
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 (a) prazos de convocação 

As Assembleias Gerais da Companhia são convocadas pelo Conselho de Administração da 

Companhia em conformidade com o inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 124 da Lei das 

Sociedades por Ações com, no mínimo, 15 dias de antecedência da data da assembleia, em 

primeira convocação, e oito dias, em segunda convocação. 

A Companhia esclarece que não adota prática diferenciada ao previsto na legislação societária 

no que se refere aos prazos de convocação das Assembleias Gerais. 

(b) competências 

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, além das demais atribuições previstas em lei, 

especialmente no artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações, compete à Assembleia Geral da 

Companhia: 

I. eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;  

II. indicar o Presidente e o Vice Presidente do Conselho de Administração;  

III. fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, 

assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal se instalado;  

IV. atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramentos de ações;  

V. aprovar plano de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores e 

empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades 

que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;  

VI. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação 

do lucro do exercício e a distribuição de dividendos e bonificações da Companhia, bem 

como a criação de quaisquer reservas, exceto as obrigatórias;  

VII. eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de 

liquidação;  

VIII. deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia; e  

IX. escolher a empresa especializada responsável pela preparação de laudo de avaliação 

das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta. 

(c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia 

geral estarão à disposição dos acionistas para análise 

A documentação pertinente às matérias deliberadas nas Assembleias Gerais fica à disposição 

dos acionistas: (i) na sede da Companhia; e (ii) nas páginas eletrônicas: site da Companhia 

(www.dasa3.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br). 

(d) identificação e administração de conflito de interesses 

A Companhia conta com um Comitê de Conduta formado por representantes das áreas de 

Auditoria Interna, Gestão de Gente e Departamento Jurídico, tendo como objetivo principal 

monitorar e avaliar situações de violação das normas contidas no Código de Conduta. Dentre as 

atribuições do Comitê de Conduta, estão a atualização de suas normas, a deliberação sobre 

dúvidas de interpretações, julgamento de situações de violação ao texto do Código de Conduta 

e a promoção de ações para disseminar os mais elevados padrões éticos de conduta na 

Companhia. 
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O Código de Conduta tem o objetivo de orientar as relações internas e externas de todos 

colaboradores (independentemente de seus cargos, atribuições e responsabilidades), em 

conjunto e de forma integrada com as demais políticas e orientações da Companhia, bem como 

refletindo os valores da Companhia, a gestão social e ambiental, o conjunto das normas de 

conduta, orientações de comportamento, confiança e respeito ao ser humano. 

O Código de Conduta está alinhado com a cultura adotada pela Companhia, com o compromisso 

de defender aquilo em que a Companhia acredita, tendo uma atitude responsável, ética, 

transparente e de respeito mútuo com os colaboradores, clientes, comunidade, fornecedores e 

demais partes envolvidas e/ou interessadas nos negócios da Companhia.  

A Companhia reconhece e respeita o direito individual de cada profissional de participar de 

negócios externos à Companhia, desde que estas atividades sejam legais, não conflitem com 

suas responsabilidades, não comprometam o bom desempenho de suas funções e não tenham 

relação com qualquer atividade econômica que possa representar conflito de interesse com a 

Companhia, principalmente se tratando de concorrência.  

Em situações nas quais existam dúvidas, os colaboradores, clientes, parceiros, dentre outros 

que mantenham relacionamento com a Companhia, deverão encaminhá-las ao Comitê de 

Conduta, através do superior imediato e/ou utilizando o espaço disponibilizado para esse fim no 

site da Companhia, que é o Canal de Conduta. 

O Comitê de Auditoria da Companhia, dentre outras questões, tem por escopo a busca constante 

de melhoria dos processos de governança corporativa, incluindo questões de transparência dos 

negócios aos acionistas e outras partes interessadas, visando ao melhor direcionamento e 

supervisão pelos órgãos da administração, e também em relação à existência de conflito de 

interesses. Relativamente aos acionistas e administradores, a Companhia esclarece que nos 

termos do Estatuto Social da Companhia, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa 

surgir entre os acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia, devem 

ser resolvidas por meio de arbitragem. 

Adicionalmente, a Companhia possui Política para Transações com Partes Relacionadas, que 

institui os principais procedimentos a serem observados na realização de transações com partes 

relacionadas e em situações em que haja potencial conflito de interesses. 

Para mais informações sobre normas e procedimentos de aprovação de operações com partes 

relacionadas, vide item 16 deste Formulário de Referência. 

(e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto 

Nos exercícios sociais encerrados em 2016, 2017 e 2018, não houve solicitação de procurações 

pela administração para o exercício do direito de voto. 

(f) formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração 

outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por 

acionistas por meio eletrônico 

De acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11, do Estatuto Social da Companhia, a Companhia 

poderá solicitar no anúncio de convocação que o acionista apresente, com até 48 horas de 

antecedência à data de realização da assembleia, os documentos necessários para a sua 

participação. 

Sem prejuízo de outras orientações expressas no edital de convocação das Assembleias Gerais 

da Companhia, para que o acionista possa ser representado nas Assembleias Gerais por meio 

de procurador, a Companhia exige a apresentação dos seguintes documentos: 
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I. acionistas pessoas físicas: 

 documento oficial de identificação com foto; e 

 comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por 

instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia nos últimos cinco 

dias. 

II. acionistas pessoas jurídicas: 

 cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da 

documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição 

dos diretores e/ou procuração); 

 documento de identificação oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); e 

 comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por 

instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia nos últimos cinco 

dias. 

III. fundos de investimento: 

 cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou 

contrato social do seu administrador, além da documentação societária 

outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou 

procuração). 

IV. acionistas residentes ou domiciliados no exterior: 

 sem prejuízo da apresentação dos documentos solicitados nos itens I a III acima, 

conforme aplicável, os acionistas residentes ou domiciliados no exterior devem 

apresentar os documentos aplicáveis, acompanhados da respectiva cópia 

traduzida por tradutor juramentado, devidamente notarizada, apostilada e 

registrada no competente Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 

conforme os termos do §6º, do artigo 129, e do artigo 148, ambos da Lei 

n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme alterada. 

Atualmente, a Companhia não faculta aos seus acionistas a possibilidade de outorgar 

procurações através de sistema eletrônico na rede mundial de computadores, uma vez que 

inexiste obrigação legal neste sentido. 

Referidas solicitações são sempre informadas nos respectivos editais de convocação. 

(g) formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando 

enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa 

reconhecimento de firma, notarização e consularização 

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto por meio do envio do boletim de voto à 

distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos ao endereço 

da sede da Companhia, localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida 

Juruá, 434, Alphaville, CEP 06455-010, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores 

e assegurar que a Companhia os receba até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia Geral 

em questão: 

 via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e 

assinado; 

 cópia autenticada dos seguintes documentos: 
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 para pessoas físicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou 

passaporte) do acionista; 

 para pessoas jurídicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou 

passaporte) do representante legal e último estatuto / contrato social consolidado 

em conjunto com os documentos societários que comprovem a representação 

legal do acionista; 

 para fundos de investimento: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH 

ou passaporte) do representante legal, último regulamento consolidado do fundo 

e estatuto / contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, 

observada a política de voto do fundo em conjunto com os documentos 

societários que comprovem os poderes de representação. 

A Companhia exigirá o reconhecimento de firma dos boletins de voto assinados no território 

brasileiro e a notarização e apostilação daqueles assinados fora do país. 

Ademais, a Companhia comunicará o acionista se os documentos recebidos são suficientes ou 

não para que o voto seja considerado válido, em até 3 (três) dias úteis do recebimento dos 

documentos. 

(h) sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de 

participação a distância 

O acionista poderá encaminhar a documentação exigida por meio do endereço eletrônico 

ir@dasa.com.br, desde que, em seguida, encaminhe os originais ao endereço da Companhia, 

conforme disposto no subitem (g) acima. 

(i) instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de 

deliberações, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do 

conselho fiscal no boletim de voto a distância 

Caso o acionista queira incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do 

conselho de administração ou do conselho fiscal no boletim de voto à distância, será necessário 

apresentar tais propostas no período entre: (i) o primeiro dia útil do exercício social em que se 

realizará a assembleia geral e até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de sua realização, na 

hipótese de assembleia geral ordinária; ou (ii) o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que 

justifique a convocação de assembleia geral para eleição de membros do conselho de 

administração e do conselho fiscal e até 35 (trinta e cinco) dias antes da data de realização da 

assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim, por meio 

de correspondência enviada ao endereço da sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de 

Relações com Investidores, A/C: Departamento de Relações com Investidores, juntamente com 

os documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico ir@dasa.com.br. 

A Companhia comunicará ao acionista em até 3 (três) dias úteis do recebimento das propostas 

se as solicitações de inclusão são suficientes ou não para constarem no boletim de voto a 

distância a ser divulgado pela Companhia. 

(j) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a 

receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias 

A Companhia não possui sistema destinado a receber e compartilhar comentários dos acionistas 

sobre as pautas das assembleias, deixando apenas disponível toda a documentação pertinente 

às matérias a serem discutidas nas Assembleias Gerais na sede social, no site 

PÁGINA: 286 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

www.dasa3.com.br (Relações com Investidores), bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e 

da CVM (www.cvm.gov.br). 

(k) outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito 

de voto a distância 

Os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em 

depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de 

voto à distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso estes prestem esse 

tipo de serviço. 

Os acionistas com posição acionária em livro escritural no Itaú poderão realizar um cadastro 

juntamente com obtenção de certificado digital e realizar a transmissão de suas instruções de 

voto ao escriturador das ações da Companhia, o Banco Itaú. Informações sobre o cadastro e 

passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no seguinte endereço: 

http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.  
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 (a) número de reuniões realizadas no último exercício social 

Foram realizadas 26 (vinte e seis) reuniões do Conselho de Administração da Companhia, sendo 

4 (quatro) ordinárias e 22 (vinte e duas) extraordinárias. 

(b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição 

ou vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho 

Não existem tais restrições no acordo de acionistas celebrado em 27 de setembro de 2017 e 

arquivado na sede da Companhia. 

(c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses 

Conforme disposto no Estatuto Social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações, os 

membros do Conselho de Administração, salvo dispensa da Assembleia Geral, não poderão ser 

eleitos (i) se ocuparem cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da 

Companhia ou (ii) tiverem ou representarem interesse conflitante com o da Companhia. Ademais, 

não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração da 

Companhia caso se configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento. 

Além disso, nos termos do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de 

Administração da Companhia não poderão ter acesso a informações ou participar das reuniões 

relacionadas a assuntos sobre os quais tenham ou representem interesse conflitante com o da 

Companhia, ficando expressamente vedado o exercício do seu direito de voto. 

A fim de identificar eventuais impedimentos, a Companhia exige que todos os membros do 

Conselho de Administração e da Diretoria declarem, no momento de sua posse, eventuais 

impedimentos existentes nos termos do que dispõem os artigos 146 e 147 da Lei das Sociedades 

por Ações, bem como nos termos do disposto na Instrução CVM n° 367, de 29 de maio de 2002.  

Adicionalmente, a Companhia possui Política para Transações com Partes Relacionadas, que 

institui os principais procedimentos a serem observados na realização de transações com partes 

relacionadas e em situações em que haja potencial conflito de interesses. Para mais 

informações, vide item 16 deste Formulário de Referência. 

(d) política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração 

A Companhia não possui política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de 

Administração formalmente aprovada. 

(i) órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e local na rede 

mundial de computadores para consulta 

Não aplicável. A Companhia não possui política de indicação e de preenchimento de cargos do 

Conselho de Administração formalmente aprovada. 

(ii) principais características 

A Companhia não possui política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de 

Administração formalmente aprovada. 
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

Conforme o Estatuto Social da Companhia, a Companhia, seus acionistas, administradores e 

membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara 

de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 

relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação 

e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social, 

nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 

CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em 

geral. 
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Não há. Diretor de Marketing

153.712.258-46 engenheiro 19 - Outros Diretores 24/04/2019 Não 0.00%

Não há. Diretor de Produção

Gustavo Aguiar Campana 15/10/1977 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O. que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

214.712.948-89 Médico 19 - Outros Diretores 24/04/2019 Não 0.00%

Marcelo Mearim Luiz 02/12/1979 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

Linaldo Vilar Junior 30/11/1969 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

649.956.664-00 Engenheiro Químico 19 - Outros Diretores 24/04/2019 Não 0.00%

Não há. Diretor Médico de Análises Clínicas

Rafael Lucchesi 28/04/1978 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a

A.G.O que aprovar as 
contas

do exercício social findo em

31.12.2021

1

282.429.088-93 Engenheiro civil 19 - Outros Diretores 24/04/2019 Não 0.00%

Não há. Diretor de Gestão e Pessoas

Fabio Ferreira Cunha 15/12/1972 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O. que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

668.048.760-91 Advogado 19 - Outros Diretores 24/04/2019 Não 0.00%

Diretor Jurídico e Compliance

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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055.275.307-64 Engenheiro Mecânico 19 - Outros Diretores 24/04/2019 Não 0.00%

Não acumula outras funções Diretor Geral

001.445.443-26 Engenheiro 19 - Outros Diretores 10/12/2019 Não 0.00%

Não acumula outras Funções Diretor de Tecnologia da Informação

Carlos de Barros Jorge Neto 18/12/1981 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O. que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

Além do cargo de Diretor de Relações 
com Investidores, exerce o cargo de

Diretor Financeiro e Administrativo.

Pedro de Godoy Bueno 14/04/1990 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O. que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

235.541.728-80 Economista 12 - Diretor de Relações com 
Investidores

24/04/2019 Não 0.00%

Diego Alvarez Araujo Correia 17/04/1984 Pertence apenas à Diretoria 10/12/2019 Mandato unificado até a 
AGO que aprova as contas 
do exercicio social que se 
encerra em 31/12/2021

1

José Agote 11/12/1984 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

861.084.099-91 Médico 19 - Outros Diretores 24/04/2019 Não 0.00%

Não acumula outras funções Diretor Médico Executivo

Emerson Leandro Gasparetto 13/01/1976 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

126.861.457-22 Economista 10 - Diretor Presidente / 
Superintendente

24/04/2019 Não 0.00%

Não acumula outras funções.

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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Não há.

Dulce Pugliese de Godoy Bueno 12/12/1947 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

28/04/2020 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do xercício social 
findo em 31.12.2022

0

097.403.417-72 Médica 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

28/04/2020 Sim 0.00%

Alexandre de Barros 06/09/1956 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

28/04/2020 Mandato unificado até a 
A.G.O. que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2022

2

040.036.688-63 Engenheiro 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

28/04/2020 Sim 100.00%

Não acumula outros cargos e/ou funções.

682.787.720-53 Médico 19 - Outros Diretores 24/04/2019 Não 0.00%

Diretor de Produção RDI

Não há.

Leonardo Modesti Vedolin 17/02/1976 Pertence apenas à Diretoria 24/04/2019 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

1

Oscar de Paula Bernardes Neto 05/08/1946 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

28/04/2020 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

4

Romeu Côrtes Domingues 02/04/1963 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

28/04/2020 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2021

4

893.268.737-49 Médico 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

28/04/2020 Sim 100.00%

037.057.307-20 Engenheiro Quimico 25 - Vice Presidente Cons. de 
Administração Independente

28/04/2020 Sim 100.00%

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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Não acumula outros cargos e/ou funções.

055.002.587-10 Médico 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

28/04/2020 Sim 0.00%

077.470.988-04 Médico 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

28/04/2020 Sim 0.00%

George Schahin 23/03/1950 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

28/04/2020 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do xercício social 
findo em 31.12.2022

0

Não acumula outros cargos e/ou funções.

Henrique Lourenço Grossi 13/02/1976 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

28/04/2020 Mandato unificado até a 
A.G.O que aprovar as 
contas do exercício social 
findo em 31.12.2022

0

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Fabio Ferreira Cunha  -  668.048.760-91

Gustavo Aguiar Campana  -  214.712.948-89

O Sr. Gustavo Campana é Médico Patologista Clínico e executivo com mais de 10 anos de experiência no setor de medicina diagnóstica, tendo atuado como Diretor Executivo de Negócios e Operações no 
laboratório de referência em exames especializados DLE Medicina Laboratorial Ltda., entre 2013 e 2016, e como Diretor Geral na consultoria especializada em medicina diagnóstica Formato Clínico – Projetos em 
Medicina Diagnóstica Ltda., entre 2009 e 2013. Atualmente é Diretor de Comunicação e Marketing da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (biênio 2016/2017). O Sr. Gustavo possui MBA 
Executivo em Saúde pela FGV e título de Especialista em Patologia Clínica /Medicina Laboratorial pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial. Graduou-se em Medicina pela Universidade 
de Santo Amaro e realizou Residência Médica em Patologia Clínica / Medicina Laboratorial no Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

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.

Linaldo Vilar Junior  -  649.956.664-00

O Sr. Linaldo foi eleito, em 25 de julho de 2016, pelo Conselho de Administração para ocupar o cargo de Diretor de Produção da Companhia. Possui 25 anos de experiência nas áreas de Supply Chain de empresas 
como Kenner, Giroflex-forma, Coca-Cola, Reckitt Benckiser e ABlnBev. O Sr. Linaldo é formado em Engenharia Química pela Universidade Católica de Pernambuco com MBA Executivo pela Business School São 
Paulo, além de ter Green Belt pela fundação Christiano Otonni. Possui Programa de Liderança em Supply Chain pela Universidade Georgia Tech-USA. Não trabalhou em empresas do grupo econômico da 
Companhia e não ocupou cargos de administração em outras sociedades ou organizações do terceiro setor nos últimos 5 anos. 

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.

Experiência profissional / Critérios de Independência
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Diego Alvarez Araujo Correia  -  001.445.443-26

O Sr. Diego Alvarez ingressou na Companhia em 2019, como Diretor de TI.  É formado em engenharia da computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com MBA pela IESE Business School. Atuou na 
área de tecnologia de diversas empresas, incluindo eduK, Globo.com e Google. Assumiu a presidência da Nexa em 2018, e anteriormente atuou por quase 2 anos como Diretor da Nextel Brasil.

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.

Emerson Leandro Gasparetto  -  861.084.099-91

O Sr. Emerson atua como Professor Adjunto de Neurorradiologia do Departamento de Radiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde junho de 2006. O Sr. Emerson é médico neurorradiologista e 
gestor médico da Clínica de Diagnóstico por Imagem (CDPI), Rio de Janeiro, empresa incorporada à Companhia em 01/07/2014, desde junho de 2006. Em abril de 2012, assumiu a posição de Diretor de Radiologia 
e Métodos Gráficos na Companhia. Em maio de 2016 foi reeleito Diretor Médico Executivo com mandato unificado até a A.G.O que aprovar as contas do exercício social findo em 31.12.2018. Atualmente é sócio da 
Pesmed – Pesquisas e Serviços Médicos Ltda. O Sr. Emerson é graduado em medicina pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui, ainda, 
Research Fellowship na Universidade da Pensilvânvia. Além disso, fez especialização em Gestão de Serviços de Saúde na COPPEAD – Universidade Federal do Rio de Janeiro, MBA Executivo na COPPEAD – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

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.

Pedro de Godoy Bueno  -  126.861.457-22

Pedro de Godoy Bueno - 126.861.457-22 O Sr. Pedro foi eleito Diretor Presidente da Companhia em dezembro de 2014 para concluir o mandato findo em abril/2016 e Conselheiro em janeiro de 2015 para concluir o 
mandato findo em abril/2015. Em maio de 2016 foi reeleito Diretor Presidente com mandato unificado até a A.G.O que aprovar as contas do exercício social findo em 31.12.2018. O Sr. Pedro é economista pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), tendo atuado no Credit Suisse em 2012, no Banco BTG Pactual em 2013, e, anteriormente, na Amil. Atualmente, é sócio da DNA Capital, empresa 
focada em participações no setor de saúde.

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.

José Agote  -  235.541.728-80

José Agote é economista pela Wharton School, University of Pennsylvania, com MBA pela Harvard Business School. Atuou no JP Morgan em New York e Mexico City (2007-2009), e na Advent International (2009-
2011). Sua última posição foi de CFO e Diretor de Relações com Investidores na Internacional Meal Company, onde atuou desde 2013, tendo ocupado os cargos de Diretor de M&A e de Presidente da subsidiária 
IMCMV Holdings Inc., responsável pela operação Margaritaville nos Estados Unidos da América.

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.

Marcelo Mearim Luiz  -  153.712.258-46

O Sr. Marcelo Mearim foi eleito em 02 de julho de 2018, pelo Conselho de Administração para ocupar o cargo de Diretor de Marketing da Companhia. Nos 3 anos anteriores ao seu ingresso na Companhia, atuou 
como Diretor de Planejamento de Marketing da Kroton, gerindo ao longo do período as áreas de Marketing, Pricing, Digital, Call Center, BI e Fidelização. Também foi Gerente de Marketing Sênior na Telefônica e 
Trainee na Philip Morris. O Sr. Marcelo é graduado em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia Mauá.



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.

Rafael Lucchesi  -  282.429.088-93

O Sr. Rafael Lucchesi foi eleito, em 02 de maio de 2017, pelo Conselho de Administração para ocupar o cargo de Diretor de Gestão e Pessoas da Companhia. Entre 2015 e 2016 atuou como Diretor da Regional São 
Paulo, e entre 2013 e 2014 como Diretor de Novos Negócios. Antes de ingressar na Companhia, Rafael trabalhou na Amil e na Medial Saúde. Possui MBA pela FIA/USP e MBA de Gestão Médica pelo 
Insper/Eisntein.

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.

O Sr. Fábio Cunha foi eleito, em 18 de novembro de 2016, pelo Conselho de Administração para ocupar o cargo de Diretor Jurídico e de Compliance da Companhia. O Sr. Fábio é atualmente Conselheiro do Conar 
(Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária), Membro Permanente do Fórum de Compliance Officers e membro Permanente do Comitês de VPs e Diretores jurídicos e da Amcham Brasil (American 
Chamber). Nos últimos 5 anos atuou como Diretor Jurídico, Regulatório e Compliance na Danone e como Diretor Jurídico e Compliance Officer na Fresenius Medical Care- Brasil. O Sr. Fábio possui graduação em 
Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, MBA pela Fundação Getúlio Vargas e LLM- Master in comparative Law pela Universidade de Miami. 

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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Alexandre de Barros  -  040.036.688-63

Romeu Côrtes Domingues  -  893.268.737-49

O Sr. Romeu 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 a 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. Não é membro independente.

Oscar de Paula Bernardes Neto  -  037.057.307-20

O Sr. Oscar é vice-presidente do Conselho de Administração. É formado em Engenharia Química pela Universidade do Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é membro do Conselho de Administração das seguintes 
companhias; (i) Localiza Rent a Car S.A.,; (ii) Mosaic – USA (iii) Votorantim Participações; (iv) Ímpar Serviços Hospitalares S.A; e (v) Jalles Machado S.A.

De 1999 a 2003 o Sr. Oscar foi Presidente do Conselho da TIW do Brasil, empresa de telecomunicações canadense e de 1996 a 1999 foi presidente da Bunge International, líder global na área de agribusiness e 
alimentos. Antes de juntar-se à Bunge foi Vice Presidente Sênior e Sócio da Booz Allen e Hamilton para América Latina. Anteriormente foi diretor de operações no Brasil da Ferro Corporation. O Sr. Oscar foi membro 
do Conselho de Administração das seguintes companhias: (i) Companhia Suzano de Papel e Celulose; (ii) Gerdau S.A. e Metalúrgica Gerdau S.A., companhias abertas do Grupo Gerdau; (iii) Marcopolo S.A.; (v) 
Praxair Inc. (Estados Unidos); (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, foi 
membro do Conselho Consultivo de Bunge Brasil S.A.; Alcoa Brasil; Amyris, cuja 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. Membro independente. De acordo 
com o critério adotado pela B3 “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).

Leonardo Modesti Vedolin  -  682.787.720-53

O Sr. Leonardo Vedolin foi eleito, em 02 de janeiro de 2017, pelo Conselho de Administração para ocupar o cargo de Diretor de Produção RDI da Companhia. O Sr. Leonardo atuava como Diretor Médico e 
Coordenador de Neurorradiologia na Companhia. Antes de ingressar na Companhia, atuou nos últimos 5 anos como Sócio-Fundador da empresa Medvia Diagnóstico, como chefe do Serviço de Radiologia no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também no Hospital Moinhos de Vento, atuava como Professor de Graduação e Pós-Graduação na UFRGS, e como Neurorradiologista no Hospital Moinhos de Vento. 
Leonardo possui Doutorado em Ciências Médicas (PhD), pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cursou Medicina na PUCRS, com Pós-Graduação em neurorradiologia pela Mount Sinai School of 
Medicine e Pós-Graduação em Neurologia Vascular pela Massachussets General Hospital. Além de seu cargo na Companhia, Leonardo atua como sócio administrador na EG1 Consultoria Médica Ltda., e é sócio 
nas empresas Medvia Diagnósticos Ltda. e Imagética Diagnósticos Ltda. 

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.

Carlos de Barros Jorge Neto  -  055.275.307-64

Antes de ingressar na Companhia, trabalhou na Gávea Investimentos de julho de 2008 até dezembro de 2014, tendo se tornado sócio em dezembro de 2009. De 2006 até 2008, Carlos trabalhou como Associado na 
Kohlberg Kravis Roberts & Co. (“KKR”) em Nova York, tendo participado de diversas transações de private equity. Antes de ingressar na KKR, Carlos era analista de banco de investimento no Morgan Stanley New 
York (2004 a 2006). Possui graduação em Artes e Ciências em Engenharia Mecânica e Economia, com menção honrosa, pela Universidade de Stanford. Já participou em Conselhos da Odebrecht Oil & Gas, 
Camisaria Colombo, Instituto Hermes Pardini, IdealInvest, RBS Comunicações, Rumo Logística e no Comitê de Investimentos do Gávea.

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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George Schahin  -  077.470.988-04

Henrique Lourenço Grossi  -  055.002.587-10

O Dr. Henrique se formou em medicina na UNIG, no Rio de Janeiro, em 2002. O Dr. Henrique obteve os seguintes títulos: (i) Cirurgia Ortopédica - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNI-RIO) 2003 – 
2005; (ii) MBA Executivo em Saúde - UFRJ - COPPEAD - 2006 – 2007; (iii) Governança Corporativa em Empresas Familiares - IBGC (Instituto Brasileiro

de Governança Corporativa) – 2007; (iv) Governança Corporativa em Saúde - IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) – 2009; (v) Harvard Business School - OPM IV (Owner/President Management) – 
2011; (vi) Wharton University - Private Wealth Management – 2012; (vii) Wharton University of Pennsylvania - Investment Strategies and Portfolio

Management – 2012; (viii) London Business School - Strategic Investment Management - Junho e Julho de 2014); (ix) London Business School - Investment Management - Outubro, Novembro e Dezembro de 2014; 
e (x) London Bussiness School - Investment Program - Janeiro a Julho de 2015.

O Dr. Henrique ocupou os seguintes cargos: (i) Cirurgião de Ortopedia no Hospital Rede Esho 2002 - 2005-CEO da Amil Resgate Saúde, de 2005 a 2015; (ii) Diretor de Suprimentos Médicos da Amil International 
Insurance/United Healthcare e 32 hospitais, de 2005 a 2013; (ii) participou do IPO e Road Show na Amil International Insurance em outubro de 2007; (iii) CEO do Hospital das Américas, o maior hospital privado do 
Brasil, de 2009 a 2014.

Atualmente o Dr. Henrique é membro do Conselho de Administração da Rede Ímpar, desde 2013 e do Grupo DAS, desde A2016, também é CEO da Patrys Investimentos Imobiliários LTDA.

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. Não é membro independente.

Dulce Pugliese de Godoy Bueno  -  097.403.417-72

A Dra. Dulce se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1971. Ela obteve os seguintes títulos na UFRJ: Especialista em Pediatria em 1972, Pós-Doutorado em Medicina (Mestrado) com área 
de especialização em Pediatria em 1976 e MBA pela COPPEAD em 1984. Também obteve, em 2000, um Ph.D em administração, com especialização em saúde, pela Universidade do Texas, localizada em Austin.

Em 1971, a Dra. Dulce co-fundou a Casa de Saúde São José, que foi o início do Grupo Amil. Em 1973, ela começou a lecionar na UFRJ. Foi nomeada Professora Assistente do Departamento de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da UFRJ em 1976. Ela se tornou Coordenadora de Ensino do Programa de Graduação em Pediatria e Coordenadora do Programa de Mestrado em Pediatria. Nesse mesmo ano, ela fundou e 
foi Diretora do Serviço de Reumatologia Pediátrica. De 1973 a 1978, foi Professora Assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Petrópolis. A Dra. Dulce dedicou 
sua vida profissional a atividades relacionadas a cuidados de saúde e operação hospitalar. Foi acionista controladora da Amil Assistência Médica Internacional, Ltda. fundada em 1972, que se tornou a maior 
provedora de seguros de saúde e operadora de vários hospitais e clínicas no Brasil. Essa empresa foi vendida ao UnitedHealth Group Inc., uma das maiores empresas de assistência médica dos Estados Unidos, em 
2012, por U$ 4,9 bilhões. A Dra. Dulce também ocupou os seguintes cargos: (i) cofundadora e diretora do Hospital SOMICOL, atualmente conhecido como Hospital Mario Lioni, e da primeira unidade de terapia 
intensiva pediátrica na América Latina, de 1972 a 1984; (ii) Superintendente da Amil Previdência Privada, sociedade gestora de seguros que faz parte do grupo Amil, de 1984 a 1986; (iii) Diretora de Atendimento ao 
Cliente da Amil, de 1986 a 1988; (iv) Superintendente da ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A., uma holding de 17 hospitais, de 1988 a 1990; (v) Presidente do Conselho de Administração da Amil 
International Insurance Company, Inc. e da Amil International (Texas), Inc., empresas prestadoras de seguros, de 1996 a 2005; (vi) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Amil Participações S.A., de 2007 
a 2012; (vii) Presidente do Comitê de Sustentabilidade de 2012 a 2013; e (viii) Presidente do Conselho de Administração da Amil LifeSciences, de 2010 a 2014, e Excellion, de 2012 a 2014, tanto na gestão de 
empresas de treinamento médico quanto de pesquisa.

Atualmente, a Dra. Dulce é a fundadora e acionista da Impar Serviços Hospitalares, S.A., que controla vários grandes hospitais do Brasil, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A Dra. DP 
também é membro do Conselho da TGNSPE S.A., uma holding imobiliária. Durante os últimos 5 anos, referida administradora 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 a tenha suspendida ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer. Não é membro independente.

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. 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, neste período liderou a automação das unidades no exterior. 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, sendo 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. Membro independente. 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).
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O Dr. Schahin se formou em medicina pela Unicamp, em 1974, tendo obtido o título de administrador hospitalar pelo IPH em 1975.

O Dr. Schahin foi (i) diretor técnico do Hospital das Clínicas da Unicamp até 1977, (ii) diretor Técnico do hospital do servidor municipal até 1978; (iii) assessor do secretário de saúde em 1979/80; e (iv) diretor 
presidente do hospital Santa Paula de 1980 até 2019.

Atualmente o Dr. Schain é membro do Conselho de Administração da Rede Ímpar desde 2013. 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. Não é membro independente.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Alexandre de Barros  -  040.036.688-63

N/A

Romeu Côrtes Domingues  -  893.268.737-49

N/A

Oscar de Paula Bernardes Neto  -  037.057.307-20

N/A

Leonardo Modesti Vedolin  -  682.787.720-53

N/A

Carlos de Barros Jorge Neto  -  055.275.307-64

N/A

Diego Alvarez Araujo Correia  -  001.445.443-26

N/A

Emerson Leandro Gasparetto  -  861.084.099-91

N/A

Pedro de Godoy Bueno  -  126.861.457-22

N/A

José Agote  -  235.541.728-80

N/A

Marcelo Mearim Luiz  -  153.712.258-46

N/A

Rafael Lucchesi  -  282.429.088-93

N/A

Fabio Ferreira Cunha  -  668.048.760-91

N/A

Gustavo Aguiar Campana  -  214.712.948-89

N/A

Linaldo Vilar Junior  -  649.956.664-00

N/A
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George Schahin  -  077.470.988-04

N/A

Henrique Lourenço Grossi  -  055.002.587-10

N/A

Dulce Pugliese de Godoy Bueno  -  097.403.417-72

N/A
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501.889.846-15 Contador 16/05/2019 1 100.00%

José Ronaldo Vilela Rezende Comitê de Auditoria Membro do Comitê (Efetivo) 07/06/1962 16/05/2019 até a Assembleia Geral 
Ordinária que aprovar as 
contas do exercício social 
31/12/2020

Não há.

053.564.807-33 Contadora Coordenadora do Comitê 16/05/2019 2 100.00%

Viviane Pinto Mendes Comitê de Auditoria Outros 20/03/1981 16/05/2019 até a Assembleia Geral 
Ordinária que aprovar as 
contas do exercício social 
31/12/2020

Não há

Não há.

Alexandre de Araujo Abreu Comitê de Auditoria Membro do Comitê (Efetivo) 21/09/1970 16/05/2019 até a Assembleia Geral 
Ordinária que aprovar as 
contas do exercício social 
31/12/2020

017.891.107-00 Contador 16/05/2019 2 100.00%

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Nome Tipo comitê Tipo de Auditoria Cargo ocupado Data de 
nascimento

Data posse Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor

CPF Descrição outros comitês Profissão Descrição outros cargos 
ocupados

Data eleição Número de 
Mandatos 
Consecutivos

Percentual de 
participação nas 
reuniões

Viviane Pinto Mendes  -  053.564.807-33

José Ronaldo Vilela Rezende  -  501.889.846-15

Alexandre de Araujo Abreu  -  017.891.107-00

Experiência profissional / Critérios de Independência

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

José Ronaldo Vilela Rezende  -  501.889.846-15

N/A

Alexandre de Araujo Abreu  -  017.891.107-00

N/A
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Viviane Pinto Mendes  -  053.564.807-33

N/A
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Controlador

Observação

O Sr. Edson de Godoy Bueno, acionista controlador indireto da Companhia, faleceu em de 14 de fevereiro de 2017, sendo seus herdeiros o Sr. Pedro de Godoy Bueno e a Sra. Camila de Godoy 
Bueno Grossi.

O Sr. Edson de Godoy Bueno, acionista controlador indireto da Companhia, faleceu em de 14 de fevereiro de 2017, sendo seus herdeiros o Sr. Pedro de Godoy Bueno e a Sra. Camila de Godoy 
Bueno Grossi.

Pessoa relacionada

Camilla de Godoy Bueno Grossi 108.523.377-44 Cromossomo Participações III S.A. 13.487.195/0001-98

Administrador do emissor ou controlada

Camilla de Godoy Bueno Grossi 108.523.377-44 Cromossomo Participações III S.A. 13.487.195/0001-98

Controlador

Observação

Henrique Lourenço Grossi 055.002.587-10 Diagnósticos da América S.A. 61.486.650/0001-83 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Conselheiro

Pessoa relacionada

Diretor Presidente

Pessoa relacionada

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Diagnósticos da América S.A. 61.486.650/0001-83 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Conselheiro

Administrador do emissor ou controlada

Camilla de Godoy Bueno Grossi 108.523.377-44 Cromossomo Participações III S.A. 13.487.195/0001-98

Administrador do emissor ou controlada

Dulce Pugliese de Godoy Bueno 097.403.417-72 Diagnósticos da América S.A. 61.486.650/0001-83 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

O Sr. Edson de Godoy Bueno, acionista controlador indireto da Companhia, faleceu em de 14 de fevereiro de 2017, sendo seus herdeiros o Sr. Pedro de Godoy Bueno e a Sra. Camila de Godoy 
Bueno Grossi.

Controlador

Observação

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor, 
Controladas E Controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Pessoa Relacionada

Diretor Médico de Análises Clínicas

Diretor

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Observação

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Diretor

Diretor Presidente

Diretor

Administrador do Emissor

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Diretor geral

Pessoa Relacionada

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor de Produção

Pessoa Relacionada

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Diretor de Tecnologia da Informação

Pessoa Relacionada

Diretor Médico Executivo

Observação

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor de Gestão e Pessoas

Rafael Lucchesi 282.429.088-93 Subordinação Controlada Direta

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor Jurídico e Compliance

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Observação

Diretor

Pessoa Relacionada

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Produção RDI

Diretor

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

PÁGINA: 304 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Administrador do Emissor

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Diretor de Produção RDI

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Observação

Diretor

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor Administrativo e Financeiro

Diretor geral

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Administrativo e Financeiro

Administrador do Emissor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Geral

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Diretor sem Designação Específica

Observação

Observação

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor sem Designação Específica

Diretor Médico Executivo

Pessoa Relacionada

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor de Produção

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Observação

Pessoa Relacionada

Diretor Médico Executivo

Diretor sem Designação Específica

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico e Compliance

Diretor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Observação

Diretor sem Designação Específica

Administrador do Emissor

Observação

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Diretor Presidente

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Diretor de Produção

Pessoa Relacionada

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Observação

Diretor

Diretor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Médico de Análises Clínicas

Diretor de Tecnologia da Informação

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor de Negócios

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Médico de Análises Clínicas

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

Diretor sem Designação Específica

Observação

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Diretor de Tecnologia da Informação

Administrador do Emissor

Diretor Jurídico e Compliance

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor sem Designação Específica

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Produção RDI

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor sem Designação Específica

Administrador do Emissor

Diretor de Gestão e Pessoas

Rafael Lucchesi 282.429.088-93 Subordinação Controlada Direta

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor sem Designação Específica

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Pessoa Relacionada

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Diretor Médico Executivo

Pessoa Relacionada

Diretor Geral

Observação

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Médico de Análises Clínicas

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Jurídico e Compliance

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Tecnologia da Informação

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

Diretor

Pessoa Relacionada

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Produção

Diretor

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Observação

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Exercício Social 31/12/2017

Observação

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Diretor de Produção RDI

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Diretor

Diretor de Gestão e Pessoas

Administrador do Emissor

Rafael Lucchesi 282.429.088-93 Subordinação Controlada Direta

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Administrador do Emissor

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Pessoa Relacionada

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Observação

Diretor

Diretor

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Médico Executivo

Diretor Geral

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Médico de Análises Clínicas

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

PÁGINA: 314 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Diretor Jurídico e Compliance

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Observação

Diretor

Observação

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor.

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Diretor de Tecnologia da Informação

Administrador do Emissor

Diretor de Produção

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor Geral

Diretor Administrativo e Financeiro

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Produção RDI

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Diretor de Gestão e Pessoas

Rafael Lucchesi 282.429.088-93 Subordinação Controlada Direta

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 83.933.275/0001-05

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Médico Executivo

Pessoa Relacionada

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Diretor sem Designação Específica

Observação

Observação

Diretor Administrativo e Financeiro

Administrador do Emissor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Diretor Médico Executivo

Pessoa Relacionada

Diretor Geral

Observação

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor de Produção RDI

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Presidente

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Observação

Diretor Presidente

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Produção

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

Diretor sem Designação Específica

Pessoa Relacionada

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Diretor de Tecnologia da Informação

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Observação

Diretor

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor sem Designação Específica

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico e Compliance

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

PÁGINA: 319 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor de Tecnologia da Informação

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Diretor

Observação

Observação

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor de Negócios

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Pessoa Relacionada

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor de Produção

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Observação

Pessoa Relacionada

Diretor Médico de Análises Clínicas

Diretor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor de Produção RDI

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Observação

Diretor sem Designação Específica

Administrador do Emissor

Observação

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico e Compliance

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Médico de Análises Clínicas

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Diretor Médico de Análises Clínicas

Pessoa Relacionada

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

Diretor

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Geral

Diretor de Gestão e Pessoas

Rafael Lucchesi 282.429.088-93 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Presidente

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor de Tecnologia da Informação

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

Diretor

Observação

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Diretor Médico Executivo

Administrador do Emissor

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Produção RDI

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Administrador do Emissor

Diretor de Produção

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Diretor

Observação

Pessoa Relacionada

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico e Compliance

Diretor

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Administrador do Emissor

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Pessoa Relacionada

Diretor Médico Executivo

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

Diretor sem Designação Específica

Diretor Geral

Pessoa Relacionada

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Administrador do Emissor

Observação

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Diretor Administrativo e Financeiro

Exercício Social 31/12/2016

Pessoa Relacionada

Diretor de Gestão e Pessoas

Rafael Lucchesi 282.429.088-93 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

Diretor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Pessoa Relacionada

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Diretor Presidente

Observação

Observação

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor sem Designação Específica

Diretor Médico Executivo

Pessoa Relacionada

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Presidente

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Observação

Pessoa Relacionada

Diretor de Produção

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor de Tecnologia da Informação

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Observação

Diretor de Negócios

Administrador do Emissor

Observação

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Diretor Presidente

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Observação

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Administrador do Emissor

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Diretor de Tecnologia da Informação

Pessoa Relacionada

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Observação

Diretor

Diretor Administrativo e Financeiro

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor Jurídico e Compliance

Diretor Geral

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Observação

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor de Produção RDI

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Jurídico e Compliance

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Observação

Diretor sem Designação Específica

Observação

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Pessoa Relacionada

Diretor

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Diretor Médico de Análises Clínicas

Administrador do Emissor

Diretor de Produção

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Previlab Analises Clinicas Ltda 01.417.248/0001-15

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Pessoa Relacionada

Diretor de Gestão e Pessoas

Diretor sem Designação Específica

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Rafael Lucchesi 282.429.088-93 Subordinação Controlada Direta

Observação

Administrador do Emissor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor Médico de Análises Clínicas

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor sem Designação Específica

Administrador do Emissor

Diretor de Produção RDI

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear de Recife S.A 10.981.660/0001-54

Pessoa Relacionada

Observação

Diretor sem Designação Específica

Administrador do Emissor

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Emerson Leandro Gasparetto 861.084.099-91 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor Médico Executivo

Pessoa Relacionada

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Observação

Diretor

Administrador do Emissor

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pedro de Godoy Bueno 126.861.457-22 Subordinação Controlada Direta

Diretor Médico de Análises Clínicas

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Observação

Gustavo Aguiar Campana 214.712.948-89 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor Geral

Carlos de Barros Jorge Neto 055.275.307-64 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Diretor de Produção

Linaldo Vilar Junior 649.956.664-00 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

Diretor

Observação

Administrador do Emissor

Diretor de Negócios Privados e Hospitais

Ricardo Mello de Souza e Silva 029.486.587-05 Subordinação Controlada Direta

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

Diretor

Pessoa Relacionada

Ricardo Orlando 084.071.288-05 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor de Tecnologia da Informação

Diretor

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Observação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Diretor

Observação

Leonardo Modesti Vedolin 682.787.720-53 Subordinação Controlada Direta

Diretor

Pessoa Relacionada

Diretor de Gestão e Pessoas

Pessoa Relacionada

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

Administrador do Emissor

Rafael Lucchesi 282.429.088-93 Subordinação Controlada Direta

Administrador do Emissor

Administrador do Emissor

Fabio Ferreira Cunha 668.048.760-91 Subordinação Controlada Direta

Diretor de Produção RDI

Observação

Diretor

Observação

Diretor Jurídico e Compliance

Pessoa Relacionada

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 07.153.845/0001-66

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

Em linha com a sua política de contratação de seguros, a Companhia contratou apólice de seguro 

de Responsabilidade Civil de Administradores (“D&O”), visando garantir aos administradores da 

Companhia o reembolso dos valores pagos a título de indenização decorrentes de reparação de 

danos causados a terceiros ou à Companhia e do pagamento de multas, penalidades e acordos 

contratuais e administrativos impostos aos administradores da Companhia, durante o regular 

exercício de suas atividades.  

A contratação da cobertura de pagamento de multas e acordos contratuais visa garantir aos 

administradores que a Companhia os manterá indenes contra perdas decorrentes de 

reclamações de terceiros que acarretem em, multas e penalidades em virtude de atos danosos 

praticados no exercício regular das suas funções, excetuadas as hipóteses de culpa grave e 

dolo, além de outras previstas no mesmo contrato. A Companhia entende que ao contratar a 

nova cobertura ao seu D&O, estará em conformidade com as melhores práticas de mercado, 

aumentando a proteção de seus administradores no exercício de sua função na Companhia. 

A atual apólice de D&O está vigente até 6 de setembro de 2019. A referida apólice de seguro 

contratada abrange os executivos da Companhia, tendo limite máximo de indenização de 

R$150.000.000,00. Tais valores podem ser insuficientes para garantir a indenização de 

eventuais danos causados a terceiros e à Companhia.  

A Companhia não presta compromisso de indenidade com seus administradores que preveja o 

pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes de 

reparação de danos causados a terceiros ou à companhia ou do pagamento de multas e acordos 

administrativos que não estejam cobertos pelo D&O. 

A Companhia esclarece que o prêmio pago pela apólice de seguro D&O não é considerada no 
total da remuneração reconhecida no resultado por seus administradores. 
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12.12 - Outras informações relevantes

Assembleias Gerais da Companhia 

Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos 

três exercícios sociais, (i) resumo das principais matérias aprovadas, (ii) data de sua realização, e 

(iii) quórum de instalação: 

Evento Data Instalação Quórum 

AGOE 23/04/2015 1ª convocação 86,03% 

AGE 08/06/2015 1ª convocação 86,35% 

AGOE 25/04/2016 1ª convocação 97,79% 

AGE 18/01/2017 1ª convocação 99,84% 

AGO 20/04/2017 1ª convocação 74,39% 

AGE 25/05/2017 1ª convocação 98,04% 

AGE 27/09/2017 1ª convocação 99,82% 

AGE 20/12/2017 1ª convocação 86,19% 

AGE 01/02/2018 1ª convocação 97,72% 

AGO 23/04/2018 1ª convocação 97,72% 

AGE 01/10/2018 1ª convocação 91,71% 

AGE 01/11/2018 1ª convocação 97,72% 

AGE 21/12/2018 1ª convocação 97,72% 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 
 

 

 

(a) Objetivos da política ou prática de remuneração: 

 

O objetivo da política de remuneração da Companhia é fornecer uma contraprestação aos 

colaboradores pelos serviços prestados, estimulando o alcance das metas estabelecidas para o ano. 

 

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. 

 

A política de remuneração da Companhia está alinhada às práticas de mercado e sistema de gestão e 

governança corporativa, com o intuito de atrair e reter profissionais que detenham qualificação, 

competência e perfil alinhado às características e necessidades dos negócios da Companhia. 

 

A Companhia não possui uma política de remuneração formalmente aprovada. 

 

(b) Composição da remuneração 

 

(i) Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 

Os membros do Conselho de Administração recebem remuneração fixa anual composta por 

pagamentos a título de pro labore mensal, sem qualquer benefício direto ou indireto ou remuneração 

variável ou remuneração por participação em comitês, ou quaisquer outros benefícios enquanto 

estiverem no exercício do cargo de conselheiros. Além disso, os membros do Conselho de 

Administração podem ser elegíveis ao plano de opção de compra de ações da Companhia, conforme 

descrito no item 13.4 deste Formulário de Referência. Após a cessação do exercício do cargo, cessa 

também a obrigação de pagamento da Companhia perante o membro do Conselho de Administração. 

 

Os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, recebem remuneração fixa mensal na forma da Lei 

nº 6.404/76, além do reembolso das despesas incorridas no exercício de suas funções. Os membros 

do Conselho Fiscal não percebem qualquer benefício direto ou indireto adicional, ou remuneração por 

participação em comitês, remuneração variável ou quaisquer outros benefícios enquanto estiverem no 

exercício do cargo como conselheiros fiscais. Após a cessação do exercício do cargo, cessa também 

a obrigação de pagamento da Companhia perante o membro do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal 

da Companhia não foi instalado nos exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018. 

 

Os membros da Diretoria estatutária e não estatutária recebem remuneração fixa anual composta por 

pagamentos a título de pro labore ou salários fixos mensais acrescidos de remuneração variável 

vinculada ao alcance de metas por desempenho de suas atribuições e ao desenvolvimento dos 

negócios da Companhia, bem como recebem benefícios diretos compostos e mensurados da forma 

abaixo:  

 

Benefício Objetivos 

Assistência 

Médica 

O benefício é concedido a diretores da Companhia e seus dependentes, com o 

objetivo de assegurar a prevenção à saúde e subsidiar eventuais tratamentos 

médicos. O custo da mensalidade é arcado pela Companhia, sendo que o 

beneficiário do plano arca com os custos de coparticipação sobre exames e 

consultas realizados. 

Seguro de 

Vida 

O benefício é concedido a diretores da Companhia, para garantir a assistência 

financeira a dependentes dos beneficiários em caso de sinistro. O custo da apólice 

é arcado 50% pela Companhia e 50% pelo beneficiário da apólice. 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 
 

 

Vale Refeição 
A Companhia disponibiliza ticket refeição a seus diretores, com o intuito de auxiliar 

nas despesas dos diretores com refeições. O custo é arcado 90% pela Companhia. 

Vale 

Alimentação  

O benefício é concedido a diretores da Companhia, com o intuito de auxiliar nas 

despesas dos diretores com alimentação. O custo do vale alimentação é arcado 

integralmente pela Companhia. 

 

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. 

 

A Companhia esclarece que, a partir do exercício social de 2019, passou a reconhecer a remuneração 

variável paga para sua Diretoria estatutária como “Bônus”, sendo que até o referido exercício, a 

remuneração variável paga para a Diretoria estatutária era considerada como “Participação de 

Resultados”. 

 

A Companhia possui um Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral 

realizada em 25 de abril de 2016 e aditado conforme aprovado em Assembleia Geral realizada em 25 

de maio de 2017. Adicionalmente, a Companhia possui um Plano de Remuneração / Pagamento 

baseado em Ações, mediante a Outorga de Opções de Compra de Ações, aprovado em Assembleia 

Geral realizada em 21 de dezembro de 2018. Para mais informações, vide item 13.4 deste formulário 

de referência. 

 

(ii) Qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no caso da Diretoria estatutária e não 

estatutária, o salário base correspondeu a 18,95% da remuneração, enquanto a remuneração variável 

correspondeu a 10,94% e 69,99%% correspondeu a remuneração baseada em ações, restando 0,12% 

para os benefícios diretos. 

 

Para os membros do Conselho de Administração o salário base correspondeu a 81,07% da 

remuneração e 18,93% correspondeu a remuneração baseada em ações. 

 

A tabela abaixo apresenta a proporção de cada elemento na composição da remuneração total dos 

conselheiros e diretores da Companhia, nos três últimos exercícios sociais: 

 
Remuneração dos Administradores, Conselheiros e Membros de Comitês da Companhia no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2018 

 

Remuneração Fixa 
Remuneração 

baseada em ações 

Remuneração 

Variável 
Total Salário ou Pró-

labore 

Benefícios diretos ou 

indiretos 

Conselho de 

Administração* 
81,07% Não aplicável 18,93% Não aplicável 100% 

Conselho 

Fiscal 
Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  

Diretoria 

Estatutária e 

não Estatutária 

18,95% 0,12% 69,99% 10,94% 100% 

 

Remuneração dos Administradores, Conselheiros e Membros de Comitês da Companhia no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017 

 

Remuneração Fixa 
Remuneração 

baseada em ações 

Remuneração 

Variável 
Total Salário ou Pró-

labore 

Benefícios diretos ou 

indiretos 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 
 

 

Conselho de 

Administração 
86,54% Não aplicável 13,46% Não aplicável 100% 

Conselho 

Fiscal 
Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  

Diretoria 

Estatutária e 

não Estatutária 

46,72% 0,57% 12,36% 40,35% 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 0%  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  Não aplicável  

 

  

(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 

Diretoria estatutária e não estatutária e também aos seus colaboradores) tem como base a avaliação 

da média de mercado geral e de empresas com o mesmo porte através da contratação, pela Diretoria 

de Recursos Humanos da Companhia, de consultorias especializadas. 

 

Para a Diretoria não estatutária, a remuneração mensal e eventuais reajustes são feitos de acordo com 

os dissídios coletivos. Além disso, são aplicados os mesmos critérios de meritocracia, de acordo com 

as mesmas práticas adotadas pela Companhia para a Diretoria estatutária (avaliação periódica por 

parte do gestor, de acordo com desempenho do Diretor). Uma das ferramentas adotadas é a gestão 

por competências descrita no item 12.1 deste Formulário de Referência. 

 

Relativamente à parcela de remuneração variável, a metodologia de cálculo e reajuste observa 

parâmetros devidamente alinhados aos objetivos estratégicos da Companhia, 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, provisionada nos exercícios de 2018, 2017 

e 2016, a Companhia baseou-se no atingimento de metas indispensáveis para o recebimento da 

remuneração variável, tais como: (i) EBITDA, lucro caixa, contas a receber e/ou receita; (ii) atingimento 

do orçamento de cada unidade de negócio ou segmento da Companhia; e/ou (iii) 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. 

 

A Companhia não possui uma política de remuneração formalmente aprovada para a remuneração dos 

membros do Conselho de Administração da Companhia. 

 

(iv) Razões que justificam a composição da remuneração 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 
 

 

 

O objetivo da política de remuneração adotada pela Companhia 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) Membros não remunerados 

 

Não há diretores estatutários, diretores não estatutários, conselheiros ou membros de comitês que não 

sejam remunerados, exceto por aqueles que cumulem as funções de conselheiros ou diretores e 

membros dos comitês. Nesta hipótese, somente recebem remuneração os membros independentes 

dos comitês (assim considerados aqueles que não sejam também membros do Conselho de 

Administração ou membros da Diretoria). 

 

(c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 

 

Anualmente são estabelecidas entre 4 (quatro) e 8 (oito) 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 (EBITDA) ligadas ao Presidente da 

Companhia, para o recebimento de quaisquer valores. Tais metas são baseadas no método de 

desdobramento de diretrizes, que se utiliza das diretrizes de crescimento e dos objetivos para cada 

área de negócio/apoio da Companhia, que têm 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 Companhia, 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 Companhia; e (iii) indicadores de gestão de pessoas, 

abrangendo, exemplificativamente, aspectos relacionados à gestão de pessoas por unidade de negócio 

e/ou segmento da Companhia e a implantação de projetos de inovação.  

 

O processo de apuração de atingimento de metas é conduzido pela Diretoria 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. 

 

(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.  
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 
 

 

 

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 Companhia 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, promovendo o 

conhecimento, as competências e o comportamento necessários à perenidade do negócio, além de 

reforçar o nível de atração e retenção dos seus principais executivos. 

 

(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 da Companhia.  

 

(g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 

 

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. 

 

(h) Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a 

remuneração individual do conselho de administração e da diretoria 

 

A remuneração é definida com base em estudos de mercado apresentados pela Diretoria de Recursos 

Humanos ao Conselho de Administração. A justificativa para a composição da remuneração destinada 

aos administradores consiste no incentivo para a melhoria de sua gestão e a retenção de executivos 

na Companhia, visando a ganho pelo compromisso dos resultados de curto, médio e longo prazo. 

 

(i) órgãos e comitês que participam do processo decisório e de que forma 

participam 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 
 

 

Há um colegiado composto pelo Diretor Presidente e por outros Diretores da Companhia responsável 

por conduzir os estudos de mercado relativos à remuneração de administradores. A remuneração 

individual dos membros da Diretoria é sugerida em Comitê Executivo composto por Pedro de Godoy 

Bueno, Carlos de Barros Jorge Neto, Emerson Leandro Gasparetto, Ricardo Mello de Souza e Silva, 

José Agote, Fabio Ferreira Cunha, Rafael Lucchesi e Felipe Guimarães. 

 

O Conselho de Administração, por sua vez, é o órgão que participa do processo decisório para definir 

a remuneração individual dos administradores, determinando a proporção de cada elemento da 

remuneração com base nas informações apresentadas pelo Comitê Executivo. 

 

(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual 

 

A Companhia realiza estudos para a verificação das práticas de mercado, a fim de atrair e manter 

talentos e, ainda, busca manter o equilíbrio interno no que se refere à remuneração de seus 

colaboradores.  

 

A fixação da remuneração individual do Conselho de Administração e da Diretoria é realizada utilizando 

critérios uniformes e princípios éticos e técnicos de valorização e administração das diferentes 

estruturas funcionais da Companhia, assegurando a manutenção de padrões de equilíbrio interno e 

externo, compatíveis com as responsabilidades de cada cargo e competitivos ao mercado de trabalho, 

regulamentando critérios e estabelecendo controles administrativos capazes de responder às diversas 

necessidades da Companhia. Ademais, a Companhia utiliza estudos para avaliação e comparação da 

posição a ser remunerada com o mercado, levando em consideração empresas de mesmo porte do 

segmento de atuação bem como de outros segmentos que sejam concorrentes para fins de contratação 

dos executivos. 

 

(iii) frequência e forma de avaliação do conselho de administração para adequação 

da política de remuneração 

 

O Conselho de Administração avalia, anualmente, a adequação dos procedimentos de definição de 

remuneração e da política de remuneração dos administradores da Companhia. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros 778.752,00 1.987.781,12 0,00 2.766.533,12

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 6.895.869,00 0,00 6.895.869,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

834.545,45 18.196.731,94 0,00 19.031.277,39

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Nos valores expressos no campo 
“Outros” foram incluídas as 
contribuições de INSS de 
responsabilidade da Companhia e 
outros pagamentos não recorrentes.

Nos valores expressos no 
campo “Outros” foram incluídas 
as contribuições de INSS de 
responsabilidade da Companhia 
e outros pagamentos não 
recorrentes.

Observação Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N° 03/2019, o 
número de membros do Conselho de 
Administração, da Diretoria 
Estatutária e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foi apurado de acordo com 
a média anual do número de 
membros de cada órgão apurado 
mensalmente, com duas casas 
decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N° 
03/2019, o número de membros 
do Conselho de Administração, 
da Diretoria Estatutária e do 
Conselho Fiscal (letra “b”) foi 
apurado de acordo com a média 
anual do número de membros 
de cada órgão apurado 
mensalmente, com duas casas 
decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N° 
03/2019, o número de membros 
do Conselho de Administração, 
da Diretoria Estatutária e do 
Conselho Fiscal (letra “b”) foi 
apurado de acordo com a média 
anual do número de membros 
de cada órgão apurado 
mensalmente, com duas casas 
decimais.

Nº total de membros 3,00 12,50 0,00 15,50

Salário ou pró-labore 3.893.760,00 9.938.905,60 0,00 13.832.665,60

Benefícios direto e indireto 0,00 109.318,07 0,00 109.318,07

Nº de membros remunerados 3,00 12,50 0,00 15,50

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 5.507.057,45 37.128.605,73 0,00 42.635.663,18

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais

Nº total de membros 3,00 10,50 0,00 13,50

Nº de membros remunerados 3,00 10,50 0,00 13,50

Benefícios direto e indireto 0,00 91.827,18 0,00 91.827,18

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 3.528.000,00 7.723.853,48 0,00 11.251.853,48

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Descrição de outras 
remunerações variáveis

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N° 03/2019, o 
número de membros do Conselho de 
Administração, da Diretoria 
Estatutária e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foi apurado de acordo com 
a média anual do número de 
membros de cada órgão apurado 
mensalmente, com duas casas 
decimais.

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N° 
03/2019, o número de membros 
do Conselho de Administração, 
da Diretoria Estatutária e do 
Conselho Fiscal (letra “b”) foi 
apurado de acordo com a média 
anual do número de membros 
de cada órgão apurado 
mensalmente, com duas casas 
decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N° 
03/2019, o número de membros 
do Conselho de Administração, 
da Diretoria Estatutária e do 
Conselho Fiscal (letra “b”) foi 
apurado de acordo com a média 
anual do número de membros 
de cada órgão apurado 
mensalmente, com duas casas 
decimais.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

823.778,67 37.688.250,91 0,00 38.512.029,58

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Nos valores expressos no campo 
“Outros” foram incluídas as 
contribuições de INSS de 
responsabilidade da Companhia e 
outros pagamentos não recorrentes.

Nos valores expressos no 
campo “Outros” foram incluídas 
as contribuições de INSS de 
responsabilidade da Companhia 
e outros pagamentos não 
recorrentes.

Outros 705.600,00 1.544.770,70 0,00 2.250.370,70

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 5.838.737,05 0,00 5.838.737,05

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 5.057.378,67 52.887.439,32 0,00 57.944.817,99

Bônus 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Nos valores expressos neste item 
foram incluídas as contribuições de 
INSS de responsabilidade da 
Companhia e outros pagamentos 
não recorrentes.

Nos valores expressos neste 
item foram incluídas as 
contribuições de INSS de 
responsabilidade da Companhia 
e outros pagamentos não 
recorrentes.

Outros 604.800,00 1.431.995,96 2.036.795,96

Nº total de membros 3,00 9,83 12,83

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 3,00 9,83 12,83

Benefícios direto e indireto 0,00 90.000,00 90.000,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 3.028.000,00 7.159.979,78 10.187.979,78

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Observação Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°01/2017, o 
número de membros do Conselho de 
Administração, da Diretoria 
Estatutária e do Conselho Fiscal 
(letra “b”) foi apurado de acordo com 
a média anual do número de 
membros de cada órgão apurado 
mensalmente, com duas casas 
decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
01/2017, o número de membros 
do Conselho de Administração, 
da Diretoria Estatutária e do 
Conselho Fiscal (letra “b”) foi 
apurado de acordo com a média 
anual do número de membros 
de cada órgão apurado 
mensalmente, com duas casas 
decimais.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

502.000,00 2.193.257,41 2.695.257,41

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 6.495.323,30 6.495.323,30

Outros 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 4.134.800,00 17.370.556,45 25.033.571,54

Bônus 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 9.157.633,45 9.157.633,45

Descrição de outras 
remunerações fixas

Nos valores expressos neste item 
foram incluídas as contribuições de 
INSS de responsabilidade da 
empresa e outros pagamentos não 
recorrentes.

Nos valores expressos neste 
item foram incluídas as 
contribuições de INSS de 
responsabilidade da empresa e 
outros pagamentos não 
recorrentes.

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 645.600,00 1.310.933,04 1.956.533,04

Nº total de membros 3,67 8,00 11,67

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 3,67 8,00 11,67

Benefícios direto e indireto 0,00 69.367,68 69.367,68

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 3.222.800,00 6.554.665,18 9.777.465,18

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Observação 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.

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.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 1.822.408,00 1.822.408,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 3.868.400,00 18.915.007,35 22.783.407,35
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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 (2019) 

a. Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

b. Número total 

de membros 
3 12,50 0 15,50 

c. Número de 

membros 

remunerados 

3 12,50 0 15,50 

d. Em relação ao bônus 

i. Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

ii. Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

iii. Valor previsto no 

plano de 

remuneração – metas 

atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

e. Em relação à participação nos resultados 

i. Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

0 0 - 0 

ii. Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

0 

8.275.032,00 

- 

8.275.032,00 

iii. Valor previsto no 

plano de 

remuneração – metas 

atingidas 

0 

6.895.860,00 

- 

6.895.860,00 

 

VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2018 

a. Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

b. Número total 

de membros 
3 10,5 0 13,5 

c. Número de 

membros 

remunerados 

3 10,5 0 13,5 

d. Em relação ao bônus 

i. Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

ii. Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

iii. Valor previsto no 

plano de remuneração 

– metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

iv. Valor efetivamente 

reconhecido no 

resultado do exercício 

social 

N/A N/A N/A N/A 

e. Em relação à participação nos resultados 

i. Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A 0,00 -  0,00 
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

 
 

ii. Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A  6.900.883,20 -  6.900.883,20 

iii. Valor previsto no 

plano de remuneração 

– metas atingidas 

N/A  5.750.736,00 -  5.750.736,00 

iv. Valor efetivamente 

reconhecido no 

resultado do exercício 

social 

N/A  5.838.737,05 -  5.838.737,05 

 

VALORES PAGOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2017 

a. Órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

b. Número total 

de membros 
3 9,83 0 12,83 

c. Número de 

membros 

remunerados 

0 9,83 0 9,83 

d. Em relação ao bônus 

i. Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

ii. Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

iii. Valor previsto no 

plano de 

remuneração – metas 

atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

iv. Valor efetivamente 

reconhecido no 

resultado do exercício 

social 

N/A N/A N/A N/A 

e. Em relação à participação nos resultados 

i. Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A  0,00 N/A  0,00 

ii. Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A  6.495.323,30 N/A  6.495.323,30 

iii. Valor previsto no 

plano de 

remuneração – metas 

atingidas 

N/A  6.495.323,30 N/A  6.495.323,30 

iv. Valor efetivamente 

reconhecido no 

resultado do exercício 

social 

N/A  6.495.323,30 N/A  6.495.323,30 

 
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 8,00 0 11,67 

c. Número de 

membros 

remunerados 

0 8,00 0 8,00 

d. Em relação ao bônus 
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i. Valor mínimo previsto 

no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

ii. Valor máximo previsto 

no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

iii. Valor previsto no 

plano de remuneração – 

metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

iv. Valor efetivamente 

reconhecido no 

resultado do exercício 

social 

N/A N/A N/A N/A 

e. Em relação à participação nos resultados 

i. Valor mínimo previsto 

no plano de 

remuneração 

N/A  0,00 N/A  0,00 

ii. Valor máximo previsto 

no plano de 

remuneração 

N/A  9.157.633,45 N/A  9.157.633,45 

iii. Valor previsto no 

plano de remuneração – 

metas atingidas 

N/A  9.157.633,45 N/A  9.157.633,45 

iv. Valor efetivamente 

reconhecido no 

resultado do exercício 

social 

N/A  9.157.633,45 N/A  9.157.633,45 
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A Companhia aprovou, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 

25 de abril de 2016, o Plano de Opção de Compra de Ações para administradores e empregados da 

Companhia, conforme aditado, nos termos do aditamento aprovado em Assembleia Geral 

Extraordinária realizada em 25 de maio de 2017 (“Plano 2016”). Em 10 de maio de 2016, foi realizada 

reunião do Conselho de Administração que aprovou o Primeiro Programa de Outorga de Opções no 

âmbito do Plano (“Primeiro Programa do Plano”). Em 25 de maio de 2017, o Conselho de 

Administração aprovou o Segundo Programa de Outorga de Opções no âmbito do Plano (“Segundo 

Programa do Plano”). 

 

A Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2018, o 

Plano de Remuneração/Pagamento Baseado em Ações Mediante a Outorga de Opções de Compra de 

Ações (“Plano 2018”). Foi concedida a oportunidade para que participantes do Plano 2016 pudessem 

optar, a seu exclusivo critério, em substituir as opções que possuíam no âmbito do Plano 2016 por 

opções no âmbito do Plano 2018.  

 

(a) termos e condições gerais 

 

O Plano 2018 será administrado pelo Conselho de Administração, que poderá contar com um comitê 

para assessorá-lo nesse sentido, e terá, na medida em que for permitido por lei, pelo estatuto social da 

Companhia e pelas diretrizes fixadas pela Assembleia Geral, amplos poderes para tomar todas as 

medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano 2018, incluindo: 

 

(i) a criação e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de Opções, nos termos do 

Plano 2018, a solução de dúvidas de interpretação do Plano 2018 e outras medidas que se 

façam necessárias para permitir a implementação e execução dos direitos aqui previstos e 

dos Contratos de Opção firmados com cada Beneficiário; 

(ii) a decisão quanto às datas em que serão outorgadas as Opções, bem como quanto à 

oportunidade de sua outorga em relação aos interesses da Companhia, preservando os 

conceitos estabelecidos neste Plano 2018;  

(iii) o estabelecimento de critérios qualitativos e/ou quantitativos para a elegibilidade de 

Beneficiários e concessão das Opções;  

(iv) a criação de programas, a indicação dos Beneficiários e a autorização para que a 

Companhia outorgue Opções em favor dos Beneficiários, estabelecendo as condições das 

Opções a serem outorgadas, bem como a modificação de tais condições quando 

necessário ou conveniente  

(v) estabelecer e modificar as datas em que as Opções poderão ser exercidas, o prazo final 

para o exercício das Opções, o preço de exercício e os demais termos e condições de 

outorga, exercício e do Contrato de Opção;  

(vi) a aprovação e/ou alteração dos Contratos de Opção a serem celebrados entre a 

Companhia e cada um dos Beneficiários;  

(vii) a emissão de novas Ações dentro do limite do capital autorizado ou a autorização para 

alienação de Ações em tesouraria para satisfazer o exercício de Opções outorgadas, nos 

termos deste Plano 2018 e da ICVM 567;  

(viii) a criação de regras relativas à implementação, operacionalização e/ou aplicação do Plano 

2018 e Programas;  

(ix) a aprovação de proposta de recompra de Ações decorrentes do exercício das Opções pela 

Companhia, observada a regulamentação aplicável;  

(x) a delegação, parcial ou total, de poderes conferidos no Plano 2018 à comitê de 

assessoramento;  
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(xi) a deliberação sobre os termos e condições de substituição das opções mercantis do Plano 

2016 por Opções deste Plano 2018.  

 

O Conselho de Administração da Companhia aprovará, em cada Programa, a outorga de Opções, 

elegendo os Beneficiários em favor dos quais serão outorgadas Opções nos termos do Plano 2018, e 

estabelecendo outros termos e condições relativos a tais Opções. A participação de um Beneficiário 

em um Programa não lhe garantirá a participação em Programas posteriores. 

A outorga de Opções nos termos do Plano 2018 será realizada mediante a celebração de Contratos de 

Opção entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras 

condições determinadas pelo Conselho de Administração: (a) a quantidade de Opções objeto da 

outorga; (b) termos e condições para aquisição do direito ao exercício das Opções; (c) o prazo para 

exercício das Opções; (d) o Preço de Exercício; e (e) os critérios pelos quais será calculada a 

remuneração baseada em ações decorrente das Opções outorgadas.  

 

(b) principais objetivos do plano 

O Plano 2018 tem por objetivo estabelecer um plano de remuneração baseado em ações, o que 

permitirá à Companhia alinhar os interesses da Companhia e dos acionistas da Companhia aos dos 

Beneficiários, atrair e reter talentos, 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 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 se beneficiam com um aumento na cotação das ações no mercado. 

 

(d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

 

O Plano foi desenvolvido como mecanismo de retenção de executivos e colaboradores chaves, bem 

com atrair talentos, criando, ainda, um alinhamento de interesses entre os Beneficiários, a Companhia 

e seus acionistas. 

 

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 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 
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Cada Opção dará direito ao Beneficiário de receber a valorização de 1 (uma) Ação, sujeito aos termos 

e condições estabelecidos no respectivo Contrato de Opção e/ou Programa.  

 

(g) número máximo de opções a serem outorgadas 

 

O número máximo de Ações que poderá ser efetivamente entregue em decorrência do exercício das 

Opções não poderá exceder 19.902.320 Ações, representativas, na data de criação do Plano 2018, de 

aproximadamente 6% do capital social da Companhia. Se qualquer Opção for extinta ou cancelada 

sem ter sido integralmente exercida, as Ações vinculadas a tais Opções tornar-se-ão novamente 

disponíveis para futuras outorgas de Opções.  

 

(h)  condições de aquisição de ações 

 

Quando da aprovação de cada um dos programas de opção de compra de ações no escopo do Plano, 

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, nos termos do Plano 2018, será realizada mediante a celebração de Contratos 

de Opção entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras 

condições determinadas pelo Conselho de Administração: (a) a quantidade de Opções objeto da 

outorga; (b) termos e condições para aquisição do direito ao exercício das Opções; (c) o prazo para 

exercício das Opções; (d) o Preço de Exercício; e (e) os critérios pelos quais será calculada a 

remuneração baseada em ações decorrente das Opções outorgadas. O Conselho de Administração 

poderá subordinar o exercício da Opção a determinadas condições, tais como condições de 

desempenho e inclusive ao cumprimento de cláusulas de não concorrência e não aliciamento, bem 

como impor restrições à transferência das Ações adquiridas com o exercício das Opções, podendo 

também reservar para a Companhia opções de recompra, inclusive via negociações privadas, desde 

que observada a legislação aplicável, e/ou direitos de preferência em caso de alienação pelo 

Beneficiário das Ações objeto das Opções. Os Contratos de Opção serão celebrados individualmente 

com cada Beneficiário, podendo o Conselho de Administração estabelecer termos e condições 

diferenciados para cada Contrato de Opção. 

  

(i) critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

 

O preço de exercício não será considerado para definição do Valor Bruto em Reais e/ou definição da 

remuneração baseada em ações prevista no Programa, tendo como objetivo viabilizar a emissão de 

Ações a serem entregues aos Beneficiários. O Preço de Exercício das Opções será equivalente a R$ 

0,01 por cada lote de 10.000 Opções que venham a ser exercidas, sendo que o Preço de Exercício 

deverá ser arredondado para baixo, conforme o caso, para viabilizar o pagamento do valor exato em 

moeda corrente nacional. 

 

(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 

 

PÁGINA: 351 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

 
 
Realizada a retenção dos tributos, a Companhia poderá, a seu critério, ao invés de entregar todas as 

Ações devidas ao Beneficiário em decorrência do exercício de suas Opções, optar por pagar o valor 

correspondente a parte da valorização das Ações prevista no Plano 2018 em dinheiro e o saldo restante 

em Ações. O Conselho de Administração definirá em cada Contrato de Outorga e/ou Programa os 

termos e condições para a liquidação das Opções. 

 

(I) restrições à transferência das ações 

 

As Opções serão outorgadas aos Beneficiários em caráter pessoal, não podendo ser empenhadas, 

comunicadas, cedidas ou transferidas a terceiros, salvo na hipótese de falecimento e/ou conforme 

previsto no Programa e/ou no Contrato de Opção. 

 

As Ações recebidas pelo Beneficiário em razão do exercício das Opções poderão (i) ser negociadas 

pelo Beneficiário em mercado, ou (ii) ser recompradas pela Companhia, observando a legislação 

aplicável e o disposto no Programa e/ou Contrato de Opção. 

 

 (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 da legislação e regulamentação aplicável à Companhia que resulte em impactos à 

Companhia decorrentes da vigência deste Plano 2018 poderá ensejar a revisão integral deste Plano 

2018. Adicionalmente, o Plano pode ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral, 

pela dissolução ou liquidação da Companhia, o que ocorrer primeiro. O Conselho de Administração, no 

interesse da Companhia e de seus acionistas, poderá rever as condições do Plano, desde que as novas 

condições do Plano não causem impacto adverso ao Beneficiário. O Plano 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. 

 

(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. 
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Em referência ao exercício social de 2019, 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. 

 

Remuneração baseada em ações – exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

a.    Órgão Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

b.    Nº total 

de membros 
3 10,5 

c.    Nº de 

membros 

remunerados 

0 1 0 0 5 7 3 10 

d.    Outorga 

de opções de 

compras de 

ações 

Primeira 

Outorga - 

Plano  2016 

Segunda 

Outorga - 

Plano  2016 

Outorga 

Diferenciada 

– Plano 

2016 

Primeira 

Outorga 

– Plano  

2018 

Primeira 

Outorga - 

Plano  2016 

Segunda 

Outorga - 

Plano  2016 

Outorga 

Diferenciada 

– Plano 

2016 

Primeira Outorga – 

Plano  2018 

  i.    Data de 

outorga 
- 01/06/2017 - - 01/07/2016 01/06/2017   21/12/2018 

 

ii.    Quantidade 

de opções 

outorgadas 

- 
                 

800.000  
- - 3.650.000 2.800.000 750.000 1.817.241 

 iii.    Prazo 

para que as 

opções se tornem 

exercíveis 

- 01/01/2021 - - 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2021 01/01/2022 

iv.    Prazo 

máximo para 

exercício das 

opções 

- 15/01/2021 - - 15/01/2020 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2022 

 v.    Prazo 

de restrição à 

transferência das 

ações 

- - - - - - - - 

vi.    Preço 

médio ponderado 

de exercício de 

cada um dos 

seguintes grupos 

de opção 

- - - - - - -   

Em aberto no 

início do exercício 

social 

- - - - - - -   

Perdidas durante 

o exercício social 
- - - - - - -   

Exercidas 

durante o 

exercício social 

- - - - - - -   

Expiradas 

durante o 

exercício social 

- - - - - - -   

e.    Valor 

justo das opções 

na data de cada 

outorga 

- N/A - - N/A N/A N/A N/A 

f.     Diluição 

potencial no caso 

do exercício de 

todas as opções 

outorgadas 

- 0,26% - - 1,17% 0,90% 0,24% 0,50% 

Valor 

reconhecido no 

resultado 

- 823.778,67 - - 34.032.733,05  2.883.225,35  772.292,51  -    
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EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

a. Órgão Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

b. Número total de membros 3,67 8,00 

c. Número de membros remunerados N/A 8,00 

d. Em relação a cada outorga de opção:   

i. Data de outorga - 01/07/2016 

ii. Quantidade de opções outorgadas - 3.300.000 

Remuneração baseada em ações – exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 

a. Órgão Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

b. Nº total de 

membros 

3 9,83 

c. Nº de membros 

remunerados 

0 1 0 4 7 3 

d. Outorga de opções 

de compras de 

ações 

1ª Outorga 

Primeiro 

Programa   

1ª Outorga 

Segundo 

Programa 

2ª Outorga 

Segundo 

Programa 

1ª Outorga 

Primeiro 

Programa   

1ª Outorga 

Segundo 

Programa 

2ª Outorga 

Segundo 

Programa 

i. Data de outorga - 01/06/2017 - 01/07/2016 01/06/2017 06/09/2017 

ii. Quantidade de 

opções outorgadas 

- 800.000 - 2.650.000 2.800.000 750.000 

iii. Prazo para que as 

opções se tornem 

exercíveis 

- 01/01/2021 - 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2021 

iv. Prazo máximo 

para exercício das 

opções 

- 31/01/2022 - 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2022 

v. Prazo de restrição 

à transferência das 

ações 

- 3 meses - 3 meses 3 meses 3 meses 

vi. Preço médio 

ponderado de 

exercício de cada 

um dos seguintes 

grupos de opção 

- - - - - - 

Em aberto no início do 

exercício social 

- - - - - - 

Perdidas durante o 

exercício social 

- - - - - - 

Exercidas durante o 

exercício social 

- - - R$ 11,07 - - 

Expiradas durante o 

exercício social 

- - - - - - 

e. Valor justo das 

opções na data de 

cada outorga 

- R$ 5,02 - R$ 1,61 R$ 5,02 R$ 5,50 

f. Diluição potencial 

no caso do 

exercício de todas 

as opções 

outorgadas 

- 0,26% - 0,85% 0,90% 0,24% 

Valor reconhecido no 

resultado 

- R$502.000,00 - R$124.936,66 R$1.757.000,00 R$311.320,75 
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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 opção: 

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 2018 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

N° total de 

membros 
3 3 3 10,5 10,5 10,5 

N° de membros 

remunerados  
0 1 0 5 10 10 

Outorga de 

opções de 

compras de ações 

Primeiro 

Programa  2016 

Segundo 

Programa 

2017 

Primeiro 

Programa 

2018 

Primeiro 

Programa  2016 

Segundo 

Programa 

2017 

Primeiro 

Programa 

2018 

Opções ainda não 

exercíveis 
N/A 800.000 N/A 3.650.000 3.550.000 1.817.241 

Quantidade N/A 800.000 N/A 3.650.000 3.550.000 1.817.241 

Data em que se 

tornarão exercíveis 
N/A 01/01/2021 N/A 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 

Prazo máximo para 

exercício das opções 
N/A 15/01/2021 N/A 15/01/2020 15/01/2021 15/01/2022 

Prazo de restrição à 

transferência das 

ações (a) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio 

ponderado de 

exercício 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das 

opções no último 

dia do exercício 

social 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Opções exercíveis       

Quantidade N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prazo máximo para 

exercício das opções 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prazo de restrição à 

transferência das 

ações 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Preço médio 

ponderado de 

exercício 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo das 

opções no último 

dia do exercício 

social 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor justo total das 

opções no último 

dia do exercício 

social 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

 
 
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 2018 e em 31 de dezembro de 2016. 

 
Opções exercidas - Exercício Social encerrado em 31/12/2017 

 

Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária 

Nº total de membros 3,00 9,83 

Nº de membros remunerados 3,00 9,83 

Opções exercidas   

Número de ações 0 75.000 

Preço médio ponderado de exercício 0 R$ 11,07 

Diferença entre o valor de exercício e o valor das ações 

relativas às opções exercidas 
0 R$ 15,93 

Ações entregues   

Número de ações 0 75.000 

Preço médio ponderado de exercício 0 R$ 11,07 

Diferença entre o valor de exercício e o valor das ações 

relativas às opções exercidas 
0 R$ 15,93 
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

 
 
 

(a) modelo de precificação 

 

Quando do exercício das Opções, a Companhia deverá apurar o Valor Bruto em Reais, que significa o 

montante equivalente a valorização das Ações entre a data de outorga do direito às Opções e a data 

de exercício de tais Opções, expresso em Reais e resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 

 
 

O Preço de Exercício não será considerado para definição do Valor Bruto em Reais e/ou definição da 

remuneração baseada em ações prevista no Programa, tendo como objetivo viabilizar a emissão de 

Ações a serem entregues aos Beneficiários. O Preço de Exercício das Opções será equivalente a R$ 

0,01 por cada lote de 10.000 Opções que venham a ser exercidas, sendo que o Preço de Exercício 

deverá ser arredondado para baixo, conforme o caso, para viabilizar o pagamento do valor exato em 

moeda corrente nacional. 

 

Portanto, adotou-se, para efeitos de resultado, a diferença entre o valor da ação de emissão da 

Companhia no fechamento da data da outorga/migração do Plano 2018 e o índice de conversão de 

cada outorga. 

 

(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 

 

Foi considerada como estimativa para o Valor Econômico por Ação a cotação da ação de emissão da 

Companhia no fechamento de 21 de dezembro de 2018, data da outorga do Plano 2018 e da migração 

dos programas de 2016 e 2017 para o novo Plano, no valor de R$27,00. 

 

O valor do índice de conversão para as Opções outorgadas no Planos 2018 é de R$26,37, para as 

Opções 2016 migradas, o valor é de R$10,50, para as Opções 2017 migradas, o valor é de R$22,50. 

 

(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 

 

Não aplicável. 

 

(e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor 

justo 

 

Não aplicável. 
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

 
 
 

 
Ações emitidas pela Companhia 

Posição em 31 de dezembro de 2018 

Acionistas 
Ações ON 

(Unid.) 
% 

Total de Ações 

(Unid.) 
% 

Conselho de Administração 4.345.091 1,39% 4.345.091 1,39% 

Diretoria 18.752.562 6,01% 18.752.562 6,01% 

Total de Ações 23.097.653 7,40% 23.097.653 7,40% 

(a) Durante o exercício social de 2018, o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado. 
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência 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. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

868.430,84 633.028,13 1.670.776,20 390.000,00 360.000,00 360.000,00

Valor da maior 
remuneração(Reais)

11.064.315,13 2.543.148,23 2.519.765,96 3.631.778,67 2.160.000,00 2.160.000,00

Valor médio da 
remuneração(Reais)

5.125.084,14 1.383.236,74 2.225.294,98 1.450.592,89 1.209.600,00 1.056.436,36

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração

Valores anuais

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Nº de membros 
remunerados

10,00 9,83 8,50 3,00 3,00 3,67

Nº de membros 10,00 9,83 8,50 3,00 3,00 3,67

31/12/2016 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.

31/12/2017 O valor da menor remuneração da Diretoria Estatutária foi apurado considerando que 9,83 membros exerceram suas funções no período de 12 meses no exercício de 2017.

Diretoria Estatutária

31/12/2018 O valor da menor remuneração da Diretoria Estatutária foi apurado considerando que 10 membros exerceram suas funções no período de 12 meses no exercício de 2018.

31/12/2016 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.

31/12/2017 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 2017.

Conselho de Administração

31/12/2018 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 2017.

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho 
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

 
 
 

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. 
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

 
 
 

A tabela abaixo apresenta a participação percentual na remuneração anual total detida por membros 

da Diretoria estatutária que sejam partes relacionadas aos controladores nos três últimos exercícios 

sociais: 

 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2018 2017 2016 

Diretoria 24% 15% 17% 

 

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. 

 

Nos três últimos exercícios sociais não houve pagamento de remuneração ao Conselho Fiscal, já que 

ele não foi instalado. 
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

 
 
 

Não foram reconhecidos valores no resultado da Companhia como remuneração de administradores e 

membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que 

ocupam nos três últimos exercícios sociais. 
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de

Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor
 

 
Não houve nos exercícios sociais encerrados em 2016, 2017 e 2018 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. 
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13.16 - Outras Informações Relevantes

 
 

13.16 - Outras informações relevantes 

 

Exercício Social de 2018 

Número de membros do 

Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Janeiro 3 10 0 

Fevereiro 3 10 0 

Março 3 10 0 

Abril 3 10 0 

Maio 3 10 0 

Junho 3 10 0 

Julho 3 11 0 

Agosto 3 11 0 

Setembro 3 11 0 

Outubro 3 11 0 

Novembro 3 11 0 

Dezembro 3 11 0 

Total 36 126 0 

Nº de Membros (ou seja, o “Total” dividido pelo 

número de meses) 

3 10,5 
0 

 

Exercício Social de 2017 

Número de membros do 

Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

Janeiro 3 10  0 

Fevereiro 3 10  0 

Março 3 9  0 

Abril 3 9  0 

Maio 3 10  0 

Junho 3 10  0 

Julho 3 10  0 

Agosto 3 10  0 

Setembro 3 10  0 

Outubro 3 10  0 

Novembro 3 10  0 

Dezembro 3 10  0 

Total 36 118 

 
0 

Nº de Membros (ou seja, o “Total” dividido pelo 

número de meses) 3 9,83 0 

 

Exercício Social de 2016 Número de membros do 

Formatado: Esquerda:  1,23 cm, Direita:  0,53 cm,

Superior:  3,53 cm, Largura:  21 cm, Altura:  29,7 cm
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13.16 - Outras Informações Relevantes

 
 

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 

 

 

A Companhia esclarece que o prêmio pago pela apólice de seguro D&O não é considerada no total da remuneração 

reconhecida no resultado por seus administradores. 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos 

 

 (a) número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e 

por localização geográfica) 

As informações relativas a esta Seção 14 foram elaboradas em bases consolidadas, considerando 

a Companhia e todas as suas controladas. 

Encontram-se detalhadas, a seguir, as informações relativas ao número de colaboradores da 

Companhia e de todas as suas controladas, segregados por atividade desempenhada e localização 

geográfica, em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018. 

 

(b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e 

por localização geográfica)  

 

UF Médicos TI Manutenção Limpeza Manobrista Portaria Copeira Restaurantes Logística Total 

BA 94 2 5 1 2 4 0 0 38 146 

CE 27 10 4 25 0 4 0 0 31 101 

DF 39 2 8 71 0 7 0 0 46 173 

GO 0 1 3 32 4 3 0 0 25 68 

Número de Empregados 

UF 
Diretores 

Gerentes e 
Gestores 

Administrativo Operacional / Técnico 
Total (por Unidade da 

Federação) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

AL 0 0 0 1 2 2 10 5 5 47 58 58 58 65 65 

BA 0 0 0 8 34 33 102 228 181 244 477 500 354 739 714 

CE 0 0 0 22 24 25 78 49 47 354 391 368 454 464 440 

DF 1 1 2 46 56 56 136 76 80 552 745 706 735 878 844 

ES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 3 0 

GO 0 0 0 20 21 24 41 31 28 179 241 266 240 293 318 

MA 0 0 0 0 14 28 0 59 63 0 244 219 0 317 310 

MG 0 0 0 2 3 2 6 8 10 19 2 1 27 13 13 

MS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

MT 0 0 0 12 15 12 40 26 29 118 131 99 170 172 140 

PB 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 1 4 0 3 

PE 1 1 1 33 63 62 132 180 157 448 884 824 614 1.128 1.044 

PR 2 1 1 90 88 81 166 116 127 766 736 664 1.024 941 873 

RJ 2 2 2 202 229 224 895 600 593 3.518 3.650 3.586 4.617 4.481 4.405 

RN 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 3 1 4 

RO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

RS 0 0 0 3 1 1 18 0 0 56 1 2 77 2 3 

SC 0 3 3 4 81 68 13 209 156 93 643 681 110 936 908 

SP 29 38 42 433 601 779 1.763 1.081 1386 6.174 7.350 9.085 8.399 9.070 11.292 

Total 
Geral 

35 46 51 879 1.233 1.397 3.400 2.669 2.866 12.576 15.555 17.062 16.890 19.503 21.376 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos 

 

MT 13 1 3 13 0 0 0 0 15 45 

PE 2 5 15 46 0 4 0 0 81 153 

PR 2 7 10 68 3 15 2 0 61 168 

RJ 549 5 53 273 1 62 5 9 157 1.114 

RS   0 0 0 0 0 0 0 32 32 

SC 42 4 7 34 0 2 0 0 68 157 

SP 1.334 488 80 540 25 167 11 25 379 3.049 

Outros Estados* 0 0 5 0 0 0 0 0 145 150 

Total Geral 2.102 525 193 1.103 35 268 18 34 1.078 5.356 

 

(*) operação ambulatorial, apoio e público. 

(c) índice de rotatividade 

 

 

 

 

 Índice de Rotatividade de Empregados da Companhia (em %) 

 2016 2017 2018 

Diretores 0,04% 0,04% 0,04% 

Gerentes e Gestores 0,98% 1,13% 1,10% 

Administrativo 2,75% 2,05% 2,27% 

Operacional / Técnico 24,39% 21,81% 18,77% 
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, houve aumento no número de 

colaboradores da Companhia, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2017, conforme demonstrado no item 14.1 deste Formulário de Referência. Esse aumento no 

número de colaboradores decorreu da aquisição de sociedades pela Companhia ao longo do ano 

de 2018, conforme descrito no item 15.7 deste Formulário de Referência. 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, houve um aumento no número de 

colaboradores da Companhia, em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2016, conforme demonstrado no item 14.1 deste Formulário de Referência. Esse aumento no 

número de colaboradores decorreu da aquisição de sociedades pela Companhia ao longo do ano 

de 2017, conforme descrito no item 15.7 deste Formulário de Referência. 

O índice de rotatividade dos empregados da Companhia no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2018 foi significativamente menor do que os índices de rotatividade dos empregados 

da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 

de 2016. Tal fato se deve às mudanças realizadas na estrutura organizacional da Companhia. 
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados 

 

 (a) política de salários e remuneração variável 

A remuneração direta da Companhia é composta por remuneração fixa e remuneração variável. 

Anualmente, a Companhia revisa e atualiza sua estrutura de cargos e sua tabela de remuneração 

fixa, por meio de pesquisas de mercado, bem como realiza o alinhamento das práticas do setor. 

Esse processo é suportado por consultorias especializadas na área de remuneração e recursos 

humanos e participação em estudos de mercado. 

A remuneração variável é baseada em desempenho por metas, reconhecendo aqueles que 

contribuem para os resultados da Companhia. A Companhia possui um tipo de remuneração 

variável denominado participação nos resultados (“PPR”). 

Em relação ao PPR, O número de salários varia de acordo com o cargo e percentual de alcance 

das metas coletivas da área de atuação. 

(b) política de benefícios 

Com o objetivo de contribuir para a qualidade de vida dos funcionários e familiares, a Companhia 

oferece para seus empregados os benefícios descritos a seguir: 

 Auxílio Creche: as colaboradoras da Companhia fazem jus ao benefício, nos termos da 

legislação trabalhista aplicável; 

 Plano de Saúde: o benefício é concedido aos colaboradores, com o objetivo de assegurar a 

prevenção à saúde e subsidiar eventuais tratamentos médicos. O custo da mensalidade é 

arcado pela Companhia, sendo que o beneficiário do plano arca com os custos de 

coparticipação sobre exames e consultas realizados.; 

 Seguro de Vida: todos os colaboradores fazem jus ao benefício, nos seguintes termos: (i) em 

caso de sinistro, a cobertura para os diretores da Companhia (estatutários e não estatutários) 

é de R$ 1.800.000,00; (ii) em caso de sinistro, a cobertura para os gerentes da Companhia é 

de R$ 1.000.000,00; e (iii) para os demais colaboradores da Companhia, a cobertura, em caso 

de sinistro, corresponde a até 30 (trinta) vezes o seu salário fixo mensal, limitado a R$ 

600.000,00. Tal benefício é custeado pela Companhia e pelos colaboradores, na proporção de 

50% para cada parte; 

 Vale Alimentação/Refeição: o valor do benefício concedido pela Companhia varia de acordo 

com a região geográfica e com a carga horária de trabalho do colaborador, sempre em 

observância nos termos da regulamentação aplicável e nos acordos/convenções coletivas de 

trabalho vigentes;  

 Vale Transporte: os colaboradores da Companhia fazem jus ao benefício, nos termos da 

legislação trabalhista aplicável;  

 Plano Odontológico: a adesão é opcional e a inclusão é realizada após 90 dias da data de 

admissão. O Plano é custeado integralmente pelo colaborador. 

(c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não 

administradores 

Detalhes do plano de opção de compra de ações da Companhia, vide o item 13.4, que também se 

aplica para outros níveis além de Diretores. 
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

A Companhia reconhece a importância da função dos sindicatos, respeitando suas iniciativas e 

práticas. Ademais, a Companhia sempre busca encontrar soluções que atendam a todos os 

envolvidos, tendo como princípio uma relação pautada pela transparência e respeito mútuos. 

Em razão disso, a Companhia mantém um relacionamento importante com os sindicatos aos quais 

está vinculada, respeitando não só o direito à livre associação e à negociação coletiva em prol de 

seus funcionários, mas também buscando fortalecer o seu segmento por meio dos sindicatos 

patronais, com o intuito de agregar valor aos serviços auxiliares de apoio diagnóstico. 

O relacionamento mantido entre a Companhia e os respectivos sindicatos dos empregados é 

sustentado de forma estruturada e transparente, em conformidade com a legislação trabalhista 

aplicável e com os demais princípios e direitos previstos pela Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, garantindo assim, a liberdade sindical, proteção do direito de sindicalização e de 

negociação coletiva e livre funcionamento, sem qualquer intervenção. 

Por fim, a Companhia ressalta que nenhuma paralização e/ou greve ocorreu nos exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016. 

Segue abaixo a relação dos sindicatos patronais e sindicatos de empregados com os quais a 

Companhia está vinculada:  
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que não há outras informações relevantes 

relacionadas a esta Seção 14 deste Formulário de Referência. 
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097.403.417-72 Brasileira-RJ Não Sim 20/12/2017

Dulce Pugliese de Godoy Bueno

36.034.269 7,494% 0 0,000% 36.034.269 7,494%

Sim Claudete Correa Fisica 357.946.157-53

126.861.457-22 Brasileira-RJ Não Sim 25/04/2018

Pedro de Godoy Bueno

18.752.562 3,900% 0 0,000% 18.752.562 3,900%

Não

108.523.377-44 Brasileira-RJ Não Sim 25/04/2018

Sim Claudete Correa Fisica 357.946.157-53

18.752.561 3,900% 0 0,000% 18.752.561 3,900%

Camilla de Godoy Bueno Grossi

21.567.179/0001-33 Brasileira Não Sim 23/01/2020

Fundo de Investimento em Participações Genoma III - Multiestratégia

161.794.251 33,650% 0 0,000% 161.794.251 33,650%

Não

13.487.195/0001-98 Brasileira-SP Sim Sim 20/12/2017

Cromossomo Participações III S.A.

234.397.048 48,750% 0 0,000% 234.397.048 48,750%

Não

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

480.813.758 100,000% 0 0,000% 480.813.758 100,000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 03/11/2016

109.199 0,023% 0 0,000% 109.199 0,023%

10.973.868 2,283% 0 0,000% 10.973.868 2,283%

OUTROS

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

1.274.862.582 100,000 0 0,000 1.274.862.582 100,000

TOTAL 0 0.000

126.861.457-22 Brasileira-RJ Não Não 25/04/2018

Pedro de Godoy Bueno

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

100 0,001 0 0,000 100 0,001

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

19.307.190/0001-12 Brasileira-RJ Não Sim 25/04/2018

Fundo de Investimento em Participações Genoma II

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.274.862.482 99,999 0 0,000 1.274.862.482 99,999

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cromossomo Participações III S.A. 13.487.195/0001-98

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000

28.951.239/0001-66 Brasileira Não Não 23/01/2020

CSHG 3921 GII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

490 49,000 0 0,000 490 49,000

TOTAL 0 0.000

31.556.559/0001-26 Brasileira Não Não 23/01/2020

CSHG 1122P GII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

255 25,500 0 0,000 255 25,500

TOTAL 0 0.000

28.629.465/0001-25 Brasileira Não Não 23/01/2020

CSHG 1122A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

255 25,500 0 0,000 255 25,500

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Fundo de Investimento em Participações Genoma III - Multiestratégia 21.567.179/0001-33

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.000 100,000 0 0,000 1.000 100,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Fundo de Investimento em Participações Genoma III - Multiestratégia 21.567.179/0001-33

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

Não

28.951.239/0001-66 Brasileira-SP Não Sim 25/04/2018

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

626.416 49,000 0 0,000 626.416 49,000

CSHG 3921 GII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

TOTAL 0 0.000

31.556.559/0001-26 Brasileira-SP Não Sim 25/04/2018

CSHG 1122P GII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

325.992 25,500 0 0,000 325.992 25,500

TOTAL 0 0.000

28.629.465/0001-25 Brasileira-SP Não Sim 25/04/2018

CSHG 1122A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

325.992 25,500 0 0,000 325.992 25,500

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Fundo de Investimento em Participações Genoma II 19.307.190/0001-12

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.278.400 100,000 0 0,000 1.278.400 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Fundo de Investimento em Participações Genoma II 19.307.190/0001-12

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.862.331 100,000 0 0,000 1.862.331 100,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

31.199.683/0001-81 Luxemburgo Não Sim 22/05/2018

BUTTERMILK S.A.R.L SPF - BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.862.331 100,000 0 0,000 1.862.331 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

CSHG 1122A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 28.629.465/0001-25

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1.862.331 100,000 0 0,000 1.862.331 100,000

TOTAL 0 0.000

126.861.457-22 Brasileira-RJ Não Sim 25/04/2018

Pedro de Godoy Bueno

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.862.331 100,000 0 0,000 1.862.331 100,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

CSHG 1122P GII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 31.556.559/0001-26

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

6.805.429 100,000 0 0,000 6.805.429 100,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

30.551.489/0001-50 Luxemburgo Não Sim 25/04/2018

ALDEBARAN S.A.R.L SPF - BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

6.805.429 100,000 0 0,000 6.805.429 100,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

CSHG 3921 GII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 28.951.239/0001-66

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

217.771.206 100,000 0 0,000 217.771.206 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

TOTAL 0 0.000

097.403.417-72 Brasileira-RJ Não Sim 25/04/2018

Dulce Pugliese de Godoy Bueno

Sim Claudete Correa Fisica 357.946.157-53

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

217.771.206 100,000 0 0,000 217.771.206 100,000

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ALDEBARAN S.A.R.L SPF - BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A 30.551.489/0001-50

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

49.919 100,000 0 0,000 49.919 100,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

Sim Claudete Correa Fisica 357.946.157-53

108.523.377-44 Brasileira-RJ Não Não 22/05/2018

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

49.919 100,000 0 0,000 49.919 100,000

Camilla de Godoy Bueno Grossi

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

BUTTERMILK S.A.R.L SPF - BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A 31.199.683/0001-81

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Preferencial Classe A 0 0,000000%

Total 2.639.767 0,846%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferenciais (Unidades) 0 0,000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 2.639.767 0,846%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

331

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

24/04/2019

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

15

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

7

15.3 - Distribuição de Capital
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

Dulce Pugliese de Godoy Bueno

Pedro de Godoy BuenoFIM CSHG 3921
GII FIM

FIM CSHG 1122P GII

FIP Genoma II

Ações em Tesouraria

Cromossomo Participações 
III S.A.

Outros

DIAGNÓSTICOS DA 
AMERICA S.A.

Cientificalab Prod. 
Lab. e  Sistemas

Ltda.

Clínica de Ressonância 
e Multi Imagem 
Petrópolis Ltda.

Salomão e Zoppi
Serviços Médicos e 
Participações S.A.

Dasa Real Estate 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

Previlab Análises 
Clínicas Ltda.

ITULAB . Lab de de 
Analises Clinica de Itu 

Ltda..

Laboratório Médico 
Santa Luiza S.A.

Laboratório de 
Pesquisas Clínicas e 

Bromatológicas Ltda. 

100,00%

11,44%

50,06%

0,04%

74,40%

5,05%2,4%

49,00% 25,49%

100,00% 0,00%

70,00%

99,99%

99,99%

100,00%

0,01%

100,00%

99,99%

Camila de Godoy Bueno Grossi

5,95%

Insitus serviços  
Médicos e 

Laboratoriais Ltda.

Antônio P. Gaspar S/S.

99,99%

99,65%

0,01%

DB Genética Serviços  
Laboratoriais Ltda.

75,00%

Fernando Henriques 
Pinto

90,00%

Valeclin Laboratório de 
Analises Clinica Ltda.

100,00%

100,00%

Laboratório de Anat. e 
Pat. e Citopat. São 

Camilo Ltda.

100,00%

Aliança Biotecnologia 
ltda.

100,00%

Ruggeri & Piva Ltda.

100,00%

Maringa Medicina 
Nuclear SC Ltda.

Aldebaran S.à r.l, SPF

100,00%100,00%

FIM CSHG 1122A

Buttermilk S.à r.l, SPFI
100,00%

100,00%

25,49%
100,00%

0,01%

Medical Investiments

Diagnóstico Maipú por 
Imágenes

100,00%

20%

80%

BRASILARGENTINA

CPCLIN - Centro de 
Pesquisas Clinicas Ltda.

80,00%
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

  

 

Em 27 de setembro de 2017, foi celebrado um Acordo de Acionistas entre Cromossomo 

Participações II S.A. (incorporada pela Companhia em 20 de dezembro de 2017 e, portanto, 

sucedida pela Cromossomo III na qualidade de acionista da Companhia) (“Cromossomo II”) e 

Logistics V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Logistics”), como partes 

e Diagnósticos da América S.A., Luis Vitor de Lima Salomão, Paulo Sérgio Zoppi, Salomão e Zoppi 

Serviços Médicos e Participações S.A., Maria Cristina Falleiros de Paula Salomão e Maria Lucia 

Bighetti Zoppi, como intervenientes anuentes. O Acordo de Acionistas tem prazo de vigência de 20 

anos. 

O referido Acordo de Acionistas, conferiu direitos de minoritários ao FIP Logistics e, portanto, não 

afetou o controle da Companhia. As seguintes matérias estão previstas no Acordo de Acionistas 

(dentre outras): (i) a vedação ao FIP Logistics quanto à transferência das 2.127.659 ações 

ordinárias de emissão da Companhia detidas por ele (sem a aprovação prévia da Cromossomo II) 

durante um período de 6 anos contados a partir da assinatura do Acordo de Acionistas, exceto nos 

casos expressamente especificados no Acordo de Acionistas, (ii) o direito de venda conjunta (tag 

along) pelo FIP Logistics, caso a Cromossomo II deseje transferir suas ações na Companhia para 

qualquer terceiro e a transferência de ações pretendida configure uma transferência do controle da 

Companhia, pelo mesmo preço e condições ofertadas à Cromossomo II, (iii) o direito da 

Cromossomo II de exigir a venda conjunta (drag along) pelo FIP Logistics caso a Cromossomo II 

deseje transferir suas ações para qualquer terceiro e a transferência de ações pretendida configure 

uma transferência do controle da Companhia, pelo mesmo preço e condições ofertadas à 

Cromossomo II, (iv) a obrigação do FIP Logistics de acompanhar o voto da Cromossomo II, 

conforme por ela instruído, nas Assembleias Gerais da Companhia, para deliberação do 

cancelamento de registro companhia aberta e demais matérias correlatas, e a concordar 

expressamente com o referido procedimento, nos termos e para os fins do artigo 4º da Lei das 

Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 361/02, e (v) o mandato em causa própria para que 

a Cromossomo II venda ações da Companhia detidas pelo FIP Logistics em caso de 

inadimplemento das obrigações de indenização dos Vendedores. 

O Acordo de Acionistas não contém cláusulas (i) relativas à indicação de administradores, membros 

de comitês estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais; ou (ii) que restrinjam ou 

vinculem o direito de voto de membros do conselho de administração ou de outros órgãos de 

fiscalização e controle. 
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

 

 

 

Em 29 de dezembro de 2015, a Companhia foi informada acerca da oferta pública voluntária de 

aquisição de ações da Companhia realizada pela Cromossomo II (incorporada pela Companhia em 

20.12.2017), para aquisição de até 86.580.887 ações, correspondentes à totalidade das ações em 

circulação, ao preço por ação de R$10,50 (“OPA”). 

O leilão da OPA foi realizado em 1º de fevereiro de 2016. A Cromossomo II informou que foram 

adquiridas 79.723.350 ações, representativas de 92% do total de ações objeto da oferta, com o que 

a Cromossomo II em conjunto com os herdeiros do Sr. Edson de Godoy Bueno - Pedro de Godoy 

Bueno e Camila de Godoy Bueno Grossi - e a Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno passaram a 

deter um total de 304.031.746 ações, representativas de 97,79% do capital da Companhia, 

descontadas as ações em tesouraria. 

Descrevemos na tabela abaixo as alterações relevantes nas participações dos administradores da 

Companhia nos últimos 3 exercícios sociais: 

  

Posição Acionária da Companhia em 

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Ações 
Ordinárias  

% Ações Ordinárias  % Ações Ordinárias  % 

Controladores 304.832.083 97,73 304.832.083 97,73 304.832.083 98,04 

Conselho de 
Administração 

4.345.091 1,39 4.345.091 1,39 5.545.091 1,78 

Diretoria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Comitê de 
Auditoria 
Estatutário 

- - - - - - 

 

Ações em 
Tesouraria 

109.199 0,04 34.198 0,01 34.198 0,01 

 

Ações em 
circulação  

2.639.767 0,85 2.714.768 0,87 512.109 0,16 

 

Total de 
Ações 

311.926.140 100,00 311.926.140 100,00 310.923.481 100,00 
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15.7 - Principais Operações Societárias 

 

2019 

 

a. evento Incorporação da UNIBIO – Laboratório em Análises Clínicas Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 2 de Dezembro de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram a 
incorporação, nos termos do protocolo e justificação da incorporação, com 
consequente extinção UNIBIO – Laboratório em Análises Clínicas Ltda., sendo 
que não houve aumento de capital da Companhia em virtude de referida 
incorporação, tendo em vista que o investimento que a Companhia possui na 
sociedade será cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes da 
sociedade pela Companhia 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a UNIBIO – Laboratório em Análises Clínicas Ltda. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Incorporação da C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 2 de Dezembro de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram a 
incorporação, nos termos do protocolo e justificação da incorporação, com 
consequente extinção da C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda., sendo 
que não houve aumento de capital da Companhia em virtude de referida 
incorporação, tendo em vista que o investimento que a Companhia possui na 
sociedade será cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes da 
sociedade pela Companhia 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a C.M.D. – Campos Medicina Diagnóstica Ltda. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia. 
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a. evento Incorporação da Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 1º de outubro de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram a 
incorporação, nos termos do protocolo e justificação da incorporação, com 
consequente extinção da Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda., 
sendo que não houve aumento de capital da Companhia em virtude de referida 
incorporação, tendo em vista que o investimento que a Companhia possui na 
sociedade será cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes da 
sociedade pela Companhia 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a Chromosome Genética Serviços Laboratoriais Ltda. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Incorporação da MOB Laboratório de Análises Clínicas Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 1º de abril de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram a incorporação, 
nos termos do protocolo e justificação da incorporação, com consequente 
extinção da MOB Laboratório de Análises Clínicas Ltda., sendo que não houve 
aumento de capital da Companhia em virtude de referida incorporação, tendo 
em vista que o investimento que a Companhia possui na sociedade será 
cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes da sociedade pela 
Companhia 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a MOB Laboratório de Análises Clínicas Ltda. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia. 
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a. evento Aquisição da Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em reunião do conselho de administração realizada em 22 de fevereiro de 2019, 
foi aprovada a aquisição de participação societária representativa de 100% do 
capital Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda., sociedade simples limitada, 
com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a Dresch Martinhago Clínica Médica S/S Ltda. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição da DB Genética Serviços Laboratoriais Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em reunião do conselho de administração realizada em 1º de fevereiro de 2019, 
foi aprovada a aquisição de participação societária representativa de 75% do 
capital da DB Genética Serviços Laboratoriais Ltda., sociedade empresária 
limitada, com sede social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a DB Genética Serviços Laboratoriais Ltda. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

2018 

a. evento Aquisição do Grupo São Camilo 
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b. principais 

condições do negócio 

Em 19 de dezembro de 2018, a Companhia adquiriu, diretamente, participação 
societária representativa de 100% (cem por cento) do Grupo São Camilo, 
composto pelas empresas Ruggeri & Piva Ltda., Maringá Medicina Nuclear 
Ltda., Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia São Camilo Ltda. e 
Aliança Biotecnologia Ltda. (“Grupo São Camilo”), que presta serviços de 

análises clínicas e diagnósticos por imagem e métodos gráficos em Maringá, 
interior do Estado do Paraná. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e Grupo São Camilo (sociedade adquirida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição da Valeclin Laboratório de Análises Clínicas Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 12 de novembro de 2018, a Companhia adquiriu, diretamente, 100% (cem 
por cento) das quotas do capital social da Valeclin Laboratório de Análises 
Clínicas Ltda., que presta serviços de análises clínicas em São José dos 
Campos, interior do Estado de São Paulo. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e Valeclin Laboratório de Análises Clínicas Ltda. (sociedade 
adquirida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Incorporação do Laboratório de Análises Clínicas Gilson Cidrim Ltda. e 

do Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear do Recife Ltda 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 1º de novembro de 2018, os acionistas da Companhia aprovaram a 
incorporação, nos termos do protocolo e justificação da incorporação, com 
consequente extinção do Laboratório de Análises Clínicas Gilson Cidrim Ltda., 

uma sociedade com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, atuante 
no ramo de análises clínicas no Estado de Pernambuco (“Laboratório Gilson 
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Cidrim”) e do Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear do Recife Ltda. 
(“Cerpe”)sendo que não houve aumento de capital da Companhia em virtude de 

referida incorporação, tendo em vista que o investimento que a Companhia 
possui nas sociedades será cancelado e substituído pelos ativos e passivos 
constantes das sociedades pela Companhia 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia, Laboratório Gilson Cidrim e Cerpe (sendo as 2 últimas 
sociedades incorporadas)  

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição de participação societária na Fernando Henriques Pinto Junior 

& Cia Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 1º de outubro de 2018, a Companhia adquiriu, diretamente, participação 
societária representativa de 90% (noventa por cento) do capital social da 
Fernando Henriques Pinto Junior & Cia Ltda., que presta serviços de análises 
clínicas no interior do Estado de São Paulo. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a Fernando Henriques Pinto Junior & Cia Ltda. (sociedade 
investida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Incorporação da Leme Laboratório de Endocrinologia e Metabologia da 

Bahia Ltda. pela Companhia 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 1º de outubro de 2018, os acionistas da Companhia aprovaram a 
incorporação, nos termos do protocolo e justificação da incorporação, com 
consequente extinção da Leme Laboratório de Endocrinologia e Metabologia da 
Bahia Ltda., sociedade com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, 
atuante no ramo de análises clínicas na Cidade de Salvador (“Leme”) sendo que 

não houve aumento de capital da Companhia em virtude de referida 
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incorporação, tendo em vista que o investimento que a Companhia possui na 
Leme será cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes da Leme 
pela Companhia 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e Leme (sociedade incorporada)  

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição da Insitus Serviços Médicos e Laboratoriais Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 18 de abril de 2018, a Companhia adquiriu, diretamente, a totalidade da 
participação societária representativa de 100,00% do capital social da Insitus 
Serviços Médicos e Laboratoriais (“Insitus“), a qual tem sede no Estado de São 

Paulo, na cidade de São Paulo, que presta serviços de análises clínicas e 
consultoria em estabelecimentos médicos e laboratoriais. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a Insitus (sociedade adquirida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição da Cromossomo Participações V S.A. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 13 de abril de 2018, o Conselho de Administração aprovou a aquisição, pela 
Companhia, de participação societária representativa de 100% (cem por cento) 
do capital social da Cromossomo Participações V S.A., sociedade por ações 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que tem por objeto a 
participação em outras sociedades. A participação foi posteriormente alienada 
em 16 de novembro de 2018. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a Cromossomo Participações V S.A. (sociedade adquirida). 
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d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição do Laboratório Deliberato de Análises Clínicas Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 20 de março de 2018, a Companhia celebrou o “Contrato de Compra e 
Venda e Outras Avenças” para a aquisição da totalidade da participação 
societária representativa de 100% do capital social do Laboratório Deliberato de 
Análises Clínicas Ltda. (“Laboratório Deliberato”), a qual tem sede no Estado 

de São Paulo, na cidade de Itaquaquecetuba, que presta serviços de análises 
clínicas, citopatologia e anatomia patológica. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e o Laboratório Deliberato (sociedade adquirida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Incorporação da Biomed Diagnósticos Laboratoriais Ltda, Laboratório 
Médico Vital Brasil Ltda. e Laboratório Oswaldo Cruz Ltda. pela 
Companhia 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 1º de fevereiro de 2018, os acionistas da Companhia aprovaram a 
incorporação, nos termos do protocolo e justificação da incorporação, com 
consequente extinção da Incorporação da Biomed Diagnósticos Laboratoriais 
Ltda., sociedade com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São 
Paulo, atuante no ramo de análises clínicas na Cidade de São José dos Campos 
(“Biomed”), Laboratório Médico Vital Brasil Ltda. (“Vital Brasil”) e Laboratório 

Oswaldo Cruz Ltda., sociedade com sede na Cidade de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, atuante no ramo de análises clínicas na Cidade de São 
Jose dos Campos (“Oswaldo Cruz”), sendo que não houve aumento de capital 

da Companhia em virtude de referida incorporação, tendo em vista que o 
investimento que a Companhia possui nas sociedades incorporadas será 
cancelado e substituído pelos ativos e passivos constantes das sociedades 
controladas pela Companhia 
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c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia, Biomed, Vital Brasil e Oswaldo Cruz (sociedades incorporadas)  

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia. 

2017 

a. evento Incorporação da Cromossomo Participações II S.A. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 20 de dezembro de 2017, a Companhia incorporou a totalidade do 
patrimônio líquido da Cromossomo Participações II S.A., sua acionista 
controladora, a valor contábil, e passou a suceder a Cromossomo Participações 
II S.A. em todos os seus direitos e obrigações. 

A Cromossomo Participações II S.A. foi extinta e, como consequência, as ações 
representativas do capital social da Cromossomo Participações II S.A. foram 
canceladas e extintas, sendo que o capital social da Companhia permaneceu 
inalterado após a incorporação. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e sua acionista controladora Cromossomo Participações II S.A. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Houve alteração no quadro acionário direto da Companhia, na medida em que 
as ações de emissão da Companhia detidas pela Cromossomo Participações II 
S.A. foram transferidas para os seus acionistas (Cromossomo Participações III 
S.A., Espólio de Edson de Godoy Bueno e Dulce Pugliese de Godoy Bueno). 

Não houve diluição da participação detida pelos atuais acionistas no capital 
social da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

 

 Antes (%) Depois (%) Última 
Atualização 

Cromossomo Participações II 
S.A. 

74,17 0,00 20/12/2017 

Cromossomo Participações III 
S.A. 

0,00 74,15 20/12/2017 

Espólio de Edson de Godoy 
Bueno 

12,03 12,02 
20/12/2017 

Dulce Pugliese de Godoy 
Bueno 

11,55 11,56 
20/12/2017 

Outros 2,24 2,26 20/12/2017 

Ações em Tesouraria 0,01 0,01 20/12/2017 

Total 100,00 100,00  
 

f. mecanismos 

utilizados para 
Não houve impacto para os acionistas da Companhia. Na medida em que não 
houve aumento de capital nem a emissão de novas ações em decorrência da 
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garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

incorporação, não houve diluição da participação detida pelos atuais acionistas 
no capital social da Companhia, tendo sido assegurado, dessa forma, o 
tratamento equitativo entre os acionistas.  

 

a. evento Aquisição de Participação Acionária do Salomão e Zoppi Serviços 

Médicos e Participações S.A. e Incorporação de Ações 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 27 de setembro de 2017, a Companhia adquiriu 17.367.606 ações ordinárias 
e 133.646 ações preferenciais da Salomão e Zoppi Serviços Médicos e 
Participações S.A. (“SZD”), representando 91,67% do capital social da SZD e, 

subsequentemente, incorporou de 1.342.823 ações ordinárias e 248.200 ações 
preferenciais de emissão de SZD, nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/76, 
tornando-se a SZD uma subsidiária integral da Companhia. 

c. sociedades 

envolvidas 

A Companhia, Logistics V Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia (vendedora, que tornou-se acionista da Companhia em 
decorrência da incorporação de ações da SZD pela Companhia) e o SZD 
(sociedade adquirida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Houve alteração no quadro acionário da Companhia, com entrada de novo 
acionista minoritário e diluição de todos os acionistas que detinham ações de 
emissão da Companhia imediatamente antes da incorporação de ações da SZD. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

 

 Antes Depois Última 
Atualização 

Cromossomo Participações II 
S.A. 

74,39% 74,17% 27/09/2017 

Edson de Godoy Bueno 12,06% 12,03% 27/09/2017 

Dulce Pugliese de Godoy 
Bueno 

11,59% 11,55% 
27/09/2017 

Outros 1,95% 2,24% 27/09/2017 

Ações em Tesouraria 0,01% 0,01% 27/09/2017 

Total 100,00% 100,00%  
 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Foi conferido aos acionistas da Companhia dissidentes da deliberação que 
aprovou a incorporação de ações o direito de retirar-se da Companhia mediante 
o reembolso do valor de suas ações. O valor do reembolso por ação, em caso 
do exercício de direito de recesso, foi de R$ 9,20. 

 

a. evento Aquisição de Participação Acionária do Laboratório Médico Santa Luzia 

S.A. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 02 de outubro de 2017, a Companhia adquiriu, diretamente, participação 
societária equivalente a 50,06% do capital social do Laboratório Médico Santa 
Luzia S.A. (“Santa Luzia“) e, indiretamente, do Laboratório de Pesquisas 
Clínicas e Bromatológicas Ltda. (“Biomédico”) e da Usina de Diagnóstico e Alta 
Performance S.A. (“Usina”), as quais têm sede no Estado de Santa Catarina e 

prestam serviços de análises clínicas. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a Santa Luzia, a Biomédico e a Usina (sociedades adquiridas). 
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d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição da MOB Laboratório de Análises Clínicas Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 10 de outubro de 2017, a Companhia adquiriu 3.400.000 quotas da MOB 
Laboratório de Análises Clínicas Ltda. (“MOB”), representativas da totalidade do 

capital social da MOB.  

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a MOB (tendo em vista que os sócios da MOB são pessoas 
físicas, a saber: Oar Amin Ghanem Filho e Monique Amin Ghanem. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia, 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

2016 

a. evento Aquisição de Participação Acionária da Antonio P. Gaspar S.S. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 19 de junho de 2016, a Companhia celebrou contrato para a aquisição de 
participação societária equivalente a 100% do capital social da Antonio P. 
Gaspar S.S. (“GASPAR”), uma sociedade com sede na Cidade de São Luis, 

Estado do Maranhão, atuante no ramo de análises clínicas na Cidade de São 
Luis,. O valor de aquisição foi de R$ 59.433.363,24, conforme aprovado em 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada na mesma 
data. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia, e o GASPAR (sociedade adquirida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 
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e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição de Participação Acionária do Laboratório Gilson Cidrim 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 26 de outubro de 2016, a Companhia celebrou contrato para a aquisição de 
participação societária equivalente a 100% do capital social do Laboratório 
Gilson Cidrim. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia, e o GILSON CIDRM (sociedade adquirida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição de Participação Acionária do Laboratório Oswaldo Cruz, da 

Biomed Diagnósticos Laboratoriais Ltda. e Sawaya & Giana Serviços 

Auxiliares de Organização de Escritórios Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 23 de novembro de 2016, a Companhia celebrou contrato para a aquisição 
de participação societária equivalente a (i) 100% do capital social do Oswaldo 
Cruz; (ii) 100% da Biomed; e (iii) Sawaya e Giana Serviços Auxiliares de 
Organização de Escritórios Ltda. (“S&G”), sociedade com sede na Cidade de 

São José dos Campos, Estado de São Paulo, atuante no ramo de organização 
de escritórios. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia, o Oswaldo Cruz, a Biomed e a S&G (sociedades adquiridas). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 
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f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

a. evento Aquisição de Participação Acionária do Leme 

 

b. principais 

condições do negócio 
Em 20 de dezembro de 2016, a Companhia celebrou contrato para a aquisição 
de participação societária equivalente a 100% do capital social do Leme. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a Leme (sociedade adquirida). 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto para os acionistas da Companhia. 

 

2015 

a. evento Distrato da Dasa Property Participações Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 30 de setembro de 2015 foi distratada a DASA PROPERTY 
PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade que tem por objeto social (i) a participação 
em quaisquer outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia 
ou acionista, no Brasil ou no exterior; e (ii) a administração de bens próprios e/ou 
de terceiros. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia, a DASA Real Estate Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a 
DASA Property Participações Ltda. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia, tendo em vista que se 
tratou do distrato de uma das controladas da Companhia. 
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15.7 - Principais Operações Societárias 

 

 

a. evento Incorporação da Stat Análises Clínicas Ltda. pela Previlab Análises 

Clínicas Ltda. 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 1 de outubro de 2015, os sócios aprovaram a incorporação, nos termos do 
protocolo e justificação da incorporação, com consequente extinção da Stat 
Análises Clínicas Ltda. ("Stat"), sendo que não houve aumento de capital da 
Previlab Análises Clínicas Ltda. ("Previlab"), em virtude de referida 

incorporação, tendo em vista que a Previlab detinha direta e indiretamente a 
totalidade do capital da sociedade incorporada. 

c. sociedades 

envolvidas 
Stat e Previlab. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia, tendo em vista que se 
tratou da incorporação de uma controlada indireta da Companhia por outra 
controlada da Companhia. 

 

a. evento Recompra de Ações e Liquidação da DASA Finance Corporation 

 

b. principais 

condições do negócio 

Em 11 de janeiro de 2016, foi realizada pela DASA Finance Corporation a 
recompra de sete ações pertencentes à sua sócia Diagnósticos da América S.A 
(“Companhia”), pelo valor de US$2.345.640,25. Em 28 de janeiro de 2016, a 

Dasa Finance Corporation deu início ao processo de liquidação voluntária da 
sociedade nos termos das leis das Ilhas Cayman. Em 11 de janeiro de 2016, a 
DASA Finance Corporation foi liquidada e seu patrimônio líquido transferido para 
a Companhia. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e a DASA Finance Corporation. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

Não houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Não houve impacto entre os acionistas da Companhia, tendo em vista que se 
tratou da liquidação de uma de suas controladas, resultando geração de caixa 
para a Companhia. 
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a. evento Oferta Pública de Aquisição de Ações 

 

b. principais 

condições do negócio 

A Companhia foi informada em 29 de dezembro de 2015, nos termos do fato 
relevante divulgado na mesma data, acerca da oferta pública voluntária de 
aquisição de ações da Companhia que seria realizada por Cromossomo 
Participações II S.A. ("Ofertante"), para aquisição de até 86.580.887 ações, que 

correspondem à totalidade das ações em circulação ao preço por ação de 
R$10,50 ("OPA"). 

Em observância ao item 4.8 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA, em 11 de janeiro de 2016, o Conselho de Administração da 
Companhia manifestou-se favoravelmente à aceitação da OPA. O Conselho de 
Administração alertou que é responsabilidade de cada acionista a decisão final 
acerca da aceitação da OPA, recomendando, ainda, a necessidade da leitura 
de todos os documentos publicamente disponíveis, bem como de consultarem 
seus assessores financeiros, jurídicos e tributários antes de decidirem à adesão, 
a fim de verificar as implicações legais, cambiais e tributárias. 

O leilão da OPA foi realizado em 1º de fevereiro de 2016. O comunicado enviado 
pelo Ofertante e divulgado no fato relevante em 2 de fevereiro de 2016 indicava 
a aquisição pela Ofertante de 79.723.350 ações, representativas de 92% do total 
das ações objeto da oferta, com o que a Ofertante e seus controladores Edson 
de Godoy Bueno e Dulce Pugliese de Godoy Bueno passaram a deter, 
conjuntamente, um total de 304.031.746 ações, representativas de 97,79% do 
capital social da Companhia, descontadas as ações em tesouraria. 

c. sociedades 

envolvidas 
A Companhia e sua controladora Cromossomo Participações II S.A. 

d. efeitos da operação 

no quadro acionário 

da Companhia 

Houve alteração no quadro acionário da Companhia. 

e. quadro societário 

antes e depois da 

operação 

 

 Antes Depois Última 
Atualização 

Cromossomo Participções II 
S.A. 

48,35% 73,92% 01/02/2016 

Edson de Godoy Bueno 12,03% 12,03% 05/01/2016 

Dulce Pugliese de Godoy 
Bueno 

11,56% 11,56% 05/01/2011 

Fundação Petrobras de 
Seguridade Social 

10,00% 0,00% 01/02/2016 

Oppenheimer Funds, Inc. 10,10% 0,00% 01/02/2016 

Outros 7,67% 2,20% 01/02/2016 

Ações em Tesouraria 0,29% 0,29% 17/08/2015 

Total 100,00% 100,00%  
 

f. mecanismos 

utilizados para 

garantir o tratamento 

equitativo entre os 

acionistas 

Foi assegurado a todos os acionistas da Companhia as mesmas condições para 
participação da OPA, de modo que todos receberam o mesmo tratamento, com 
acesso às mesmas informações e igual oportunidade para participar da oferta. 
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

 

Para fins do disposto nos itens 15.1 e 15.2 do Formulário de Referência, a Companhia esclarece 

que foram listados apenas os nomes dos administradores ou gestores comuns dos diferentes 

fundos de investimentos e/ou carteiras que detêm participação acionária da Companhia, conforme 

faculta o Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº  03/19, tendo em vista que nenhum desses fundos de 

investimento e/ou carteiras detém, isoladamente, participação societária igual ou superior a 5% de 

suas ações. O disposto acima não é aplicável às participações relevantes que sejam detidas por 

fundos exclusivos ou por fundos em que as decisões de negociação possam ser influenciadas pelos 

cotistas, caso em que a identificação dos fundos, de forma individualizada, é exigida.  

A Companhia informa que a data da última alteração na participação societária de cada um desses 

fundos de investimentos e/ou carteiras administradas, corresponde à data da última comunicação 

recebida pela Companhia, de tais gestores/administradores informando que os fundos de 

investimentos e/ou carteiras administrados por eles detêm, em conjunto, mais de 5% das ações de 

emissão da Companhia (ou aumentos e reduções de 5% de tais ações). Dessa forma, a Companhia 

não tem ciência de posições mais recentes após a data de apresentação deste Formulário de 

Referência. 
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

 

 

O Estatuto Social da Companhia prevê, no inciso XXX do artigo 20, que compete ao Conselho de 

Administração aprovar, com voto afirmativo de pelo menos 75% dos membros do Conselho de 

Administração presentes em uma reunião regularmente convocada, qualquer transação ou 

conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior ao equivalente a R$1.000.000,00 entre a 

Companhia e (i)  acionistas que exercem o poder de controle da Companhia, tal como previsto no 

artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações ("Acionista(s) Controlador(es)"); (ii) qualquer pessoa 

física, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou 

indiretamente, o controle dos Acionistas Controladores da Companhia que sejam pessoas jurídicas, 

ou (iii) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos Acionistas Controladores, direta ou 

indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, detenham participação societária. 

A aprovação de transações com partes relacionadas, pelo Conselho de Administração, não será 

necessária para negócios relacionados à aquisição ou ao arrendamento mercantil de equipamentos 

de análises clínicas e de diagnósticos por imagem. Independentemente do valor envolvido, todas 

as transações entre a Companhia e qualquer Parte Relacionada devem ser formalizadas por escrito 

e com observância dos preços, prazos, taxas e demais condições de mercado (arms' length basis), 

a fim de que não sejam gerados benefícios ou prejuízos à Companhia e suas coligadas.  

Não obstante o disposto acima, o Estatuto Social da Companhia estabelece que fica assegurada a 

qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia a possibilidade de requisitar uma 

avaliação independente de qualquer transação com partes relacionadas.  

O Código de Conduta da Companhia, que entrou em vigor em 12 de novembro de 2015, estabelece 

que quaisquer transações com Partes Relacionadas devem ser imediatamente comunicadas ao 

departamento contábil da Companhia, para que sejam providenciadas as informações e 

divulgações necessárias.  

Adicionalmente, a Companhia possui uma Política de Transações com Partes Relacionadas 

aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2018 (“Política”), 

e que está disponível: (i) na sede e no website da Companhia (www.dasa3.com.br); e (ii) no website 

da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários 

(www.cvm.gov.br), que estabelece as regras e os procedimentos a serem observados em eventual 

realização de transações com Partes Relacionadas e em situações em que haja potencial conflito 

de interesses. 

A Política amplia o conceito de “Parte Relacionada” previsto no Estatuto Social para abranger, 

ainda, Pessoas Chaves da administração da Companhia, de qualquer de suas Subsidiárias ou do 

Controlador da Companhia; pessoas que tenham Influência Significativa sobre a Companhia ou 

qualquer de suas Subsidiárias; e sociedades coligadas, controladas ou controladoras da 

Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias (conforme definições estabelecidas na Política), 

entre outras, e determina que toda transação com parte relacionada ou alteração de transação com 

parte relacionada deve observar às seguintes diretrizes gerais:  

 ser realizada em condições de mercado; 

 ter observado e cumprido todos os requisitos das políticas internas de contratação 

estabelecidas pela Companhia e suas Subsidiárias, sendo certo que, sempre que possível, 

devem ser solicitadas e analisadas alternativas de mercado à transação com parte 

relacionada em questão, ajustadas pelos fatores de riscos envolvidos; 
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 se aplicável, ser previamente aprovada pelo Conselho de Administração, conforme o 

disposto no Estatuto Social da Companhia; 

 ser divulgada pela Companhia e/ou por suas Subsidiárias, de acordo com as leis e normas 

vigentes para estas operações, inclusive nas respectivas demonstrações financeiras e 

neste Formulário de Referência, em qualquer caso, se requerido pelas regras aplicáveis; 

 quando constituir fato ou ato relevante, ser divulgada de acordo com a regulamentação 

pertinente; 

 quando exigido pela legislação aplicável, ser embasada por laudo de avaliação 

independente, elaborado sem a participação de qualquer parte envolvida na operação em 

questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria especializada, entre outros, 

com base em premissas realistas e informações referendadas por terceiros; e 

 quando envolver reestruturação societária envolvendo uma parte relacionada, a operação 

em questão deve assegurar tratamento equitativo para todos os acionistas. 

Os órgãos da Companhia responsáveis pela Política e pelas transações com partes relacionadas 

são: (i) Conselho de Administração; (ii) Diretoria; (iii) Área Jurídica; (iv) Comitê de Auditoria; e (v) 

Conselho Fiscal, quando instalado. As atribuições e responsabilidades específicas de cada um 

destes órgãos estão devidamente detalhadas no item 5 da Política, disponível nas páginas 

eletrônicas na rede mundial de computadores indicadas acima, e não competem com, ou 

prejudicam, as obrigações e responsabilidades uns dos outros. 

A Política estabelece, por fim, as transações com partes relacionadas que são vedadas, bem como 

as regras aplicáveis às situações de conflito de interesses com partes relacionadas e as 

penalidades aplicáveis na hipótese de violação da Política. 
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Posição contratual do emissor Credor

Especificar

CEMED CARE - Empresa de Atendimento 
Clinico Geral LTDA.

25/01/2013 3.957.561,01 196.179,51 Não há indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação -

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Objeto contrato É objetivo do presente contrato a prestação dos serviços de apoio diagnóstico pela contratada. Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$ 827.687,35.

Relação com o emissor Melania Angelieri Cunha Aprilante, esposa do Dr. Alcione Moya Aprilante, quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., proprietária de imóveis 
locados por Previlab, empresa controlada pela Companhia.

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 82.403,19

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações da locatária 
durante a vigência do contrato.

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 12.264,50

Amar Administradora de Bens Próprios Ltda. 01/06/2018 506.349,65 6.986,17 Não há 4 anos SIM 0,000000

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Fernando Henriques Pinto Junior & Cia Ltda. 01/10/2018 12.264,50 9.195,21 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados

PÁGINA: 408 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia, que foi incorporada em 2018.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Prestação de serviço de processamento de amostras de material biológico coletado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 2.171.272,79.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Hospital 9 de Julho S.A. 29/03/2009 33.047.464,58 5.191.902,11 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear 
do Recife Ltda.

19/11/2010 11.196.252,93 - Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Pode ser rescindido à qualquer momento e por quaisquer das partes, com notificação prévia de 60 (sessenta) dias de antecedência

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Pode ser rescindido à qualquer momento e por quaisquer das partes, com notificação prévia de 90 (noventa) dias de antecedência

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são controladores do Rede Impar, que detém participações em hospitais onde a Companhia e suas 
controladas prestam serviços de medicina diagnóstica.

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto a prestação pela contratada de Serviços de coleta de material e realização de exames laboratoriais de Patologia 
Clínica, Citopatologia e Anatomia Patológica e outros, aos pacientes internados e de pronto atendimento. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 21.000.864,53.

Garantia e seguros Não há

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Objeto contrato Prestação de serviço de processamento de amostras de material biológico coletado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 572.725,00.

Garantia e seguros Não há.

MEDPARTS PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS 
LTDA.

06/12/2012 1.668.344,73 27.105,54 Não há. Indeterminado SIM 0,000000

Relação com o emissor Empresa controlada por Alcione Moya Aprilante, quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., empresa controlada da Companhia.

Objeto contrato Serviços de consultoria regional especializada em gestão de empresas no ramo médico, com conhecimento mercadológico, relacionamento com 
médicos da região que atua a Previlab e reconhecimento de potenciais profissionais da área de saúde e clientes. Tais serviços são pagos em 
condição de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 255.016,00.

LINK CONSULT. EM MEDIC. DIAG. LTDA 04/07/2011 1.381.600,00 16.000,00 Não há Indeterminado SIM 0,000000

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Especificar

CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas 
Ltda.

29/05/2009 725.738,26 Não há. Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção No caso de decretação de falência, pedido de recuperação judicial e insolvência de quaisquer das partes; no descumprimento por quaisquer das 
partes de qualquer cláusula ou disposto do contrato; alteração da composição societária da Contratada, sem anuência da Contratante

Natureza e razão para a operação

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. 10/02/2012 4.086.497,88 10.507,56 Não há 5 anos NÃO 0,000000

Relação com o emissor Sociedade sob controle comum

Rescisão ou extinção No caso de decretação de falência, pedido de recuperação judicial e insolvência de quaisquer das partes; no descumprimento por quaisquer das 
partes de qualquer cláusula ou disposto do contrato; alteração da composição societária da Contratada.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

Especificar

Objeto contrato Empresa controlada por Luciano Flávio Freitas de Almeida, antigo acionista não controlador do Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear do 
Recife Ltda. Ltda. (CERPE), controlada da Companhia, que foi incorporada em 2018. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 284.085,34

Relação com o emissor Empresa controlada por Luciano Flávio Freitas de Almeida, antigo acionista não controlador do Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear do 
Recife Ltda. Ltda. (CERPE), controlada da Companhia que foi incorporada em 2018.

Especificar

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação -

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 01/04/2016 517.117,80 9.740,51 N]ao há 5 anos SIM 0,000000

Objeto contrato Objeto deste contrato é a locação do imóvel, para fins não residenciais, nos termos da Lei 8.245/91. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 116.826,81.

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato Serviços de ressonância magnética. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 2.164.364,96.

Relação com o emissor Empresa que tem como sócios detentores conjuntamente de 80% do seu capital social, irmão de Dr.Romeu Cortes Domingues, presidente do 
Conselho de Administração da Companhia (eleito em 26 de abril de 2011), presta serviços médicos na área de ressonância magnética para a 
Companhia.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

Ultrascan Serviços de Imagem Ltda. 01/08/2012 1.560.229,88 Não há Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Termo de Compromisso que tem como objeto estabelecer as premissas para a viabilidade da celebração do Contrato de Prestação de Serviços e 
Outras Avenças e do Contrato de Cessão de Espaço e Outras Avenças, para a realização de exames de apoio diagnósticos no segmento de 
imagem e para a concessão de parte do espaço físico do Centro de Medicina Especializada, localizada no Hospital Nove de Julho, respectivamente, 
bem como formalizar os valores cobrados para a execução dos serviços prestados aos pacientes, e o valor cobrado da Companhia em razão da 
utilização do espaço físico do imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 249.760,14.

RMR RESSONANCIA MAGNETICA RIO LTDA. 01/08/2004 17.843.708,44 Não há. Não há. Indeterminado SIM 0,000000

Rescisão ou extinção Não há

Garantia e seguros Não há

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Por quaisquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na rescisão avise a outra, por escrito, com antecedência de 30 dias da 
sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus adicional; por infração a qualquer 
cláusula contratual; caso qualquer das partes requeira concordata ou tenha a sua falência ou liquidação requerida ou decretada.

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Empresa tem como sócio Eduardo Luiz Primo de Siqueira que também é detentor de 7,5% da Clinica de Ressonância Multi-Imagem Petrópolis Ltda.

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Prestação de serviços de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 290.195,04.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Por quaisquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na rescisão avise a outra, por escrito, com antecedência de 30 dias da 
sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus adicional; por infração a qualquer 
cláusula contratual; caso qualquer das partes requeira concordata ou tenha a sua falência ou liquidação requerida ou decretada.

Relação com o emissor Empresa tem como sócio Roberto Cortês Domingues irmão do Sr. Romeu Cortês Domingues, presidente do Conselho de Administração da 
Companhia.

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Prestação de serviços médico na área de Ressonância Magnética para a Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 2.573.580,05.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Previlab Análises Clínicas Ltda. 04/07/2011 18.713.359,76 525.411,50 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

ECRD - Serviços Médicos de Radiologia Ltda. 24/06/2013 13.418.334,98 Não há Não há Indeterminado SIM 0,000000

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção No caso de decretação de falência, pedido de recuperação judicial e insolvência de quaisquer das partes; no descumprimento por quaisquer das 
partes de qualquer cláusula ou disposto do contrato; alteração da composição societária da Contratada, sem anuência da Contratante

Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Outra

Especificar Credor

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 6.113.274,60

Garantia e seguros Não há

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados

PÁGINA: 413 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 104.541,35.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Amar Administradora de Bens Próprios Ltda. 01/06/2018 299.457,70 4.222,98 Não há 4 Anos NÃO 0,000000

Relação com o emissor Melania Angelieri Cunha Aprilante, esposa do Dr. Alcione Moya Aprilante, quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., proprietária de imóveis 
locados por Previlab, empresa controlada pela Companhia.

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 55.345,40.

Amar Administradora de Bens Próprios Ltda. 01/06/2018 448.618,97 4692,20 Não há 4 Anos NÃO 0,000000

Relação com o emissor Melania Angelieri Cunha Aprilante, esposa do Dr. Alcione Moya Aprilante, quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., proprietária de imóveis 
locados por Previlab, empresa controlada pela Companhia.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Especificar Devedor

Amar Administradora de Bens Próprios Ltda. 01/06/2018 635.815,51 8.863,05 Não há. 4 anos NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Outra

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Natureza e razão para a operação

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Garantia e seguros Não há

CEMED CARE - Empresa de Atendimento 
Clinico Geral LTDA.

25/01/2013 2.106.912,04 57.003,90 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Objeto contrato É objeto do presente contrato a prestação de Serviços de Apoio Diagnóstico pela Contratada. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O 
valor da transação em 2018 foi de R$ 460.724,77.

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Especificar Devedor

Posição contratual do emissor Outra

Relação com o emissor Melania Angelieri Cunha Aprilante, esposa do Dr. Alcione Moya Aprilante, quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., proprietária de imóveis 
locados por Previlab, empresa controlada pela Companhia.

Especificar

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 49.810,86.

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

Amar Administradora de Bens Próprios Ltda. 10/06/2018 315.129,08 4.222,98 Não há 4 Anos NÃO 0,000000

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 49.810,86.

Relação com o emissor Melania Angelieri Cunha Aprilante, esposa do Dr. Alcione Moya Aprilante, quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., proprietária de imóveis 
locados por Previlab, empresa controlada pela Companhia.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 60 
( sessenta) dias da sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração a 
qualquer das clausulas deste contrato.

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato A Contratada se compromete a prestar serviços aos beneficiarios da contratante, serviços de assistencia de saude. Tais serviços são pagos em 
condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 12.105.106,86.

Especificar

Amar Administradora de Bens Próprios Ltda. 01/06/2018 184.772,01 2.293,97 Não há 7 Anos NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido imotivadamente por qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito, acompanhado do 
comprovante de recebimento, com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência à data da pretensa rescisão, livremente e sem nenhuma 
indenização ou reparação.

Natureza e razão para a operação -

Relação com o emissor Melania Angelieri Cunha Aprilante, esposa do Dr. Alcione Moya Aprilante, quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., proprietária de imóveis 
locados por Previlab, empresa controlada pela Companhia.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

18/03/2002 52.439.570,52 1.860.879,19 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 27.057,79.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 3.278.954,84.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

01/10/2007 1.892.454.614,41 83.869.574,07 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a 
Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina diagnóstica.

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto regular as condições para pagamento direto da credenciante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$ 921.195,94.

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

13/11/2007 5.189.360,29 141.894,46 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Especificar

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 28/12/2012 20.018.369,65 297.332,90 Não há. 10 anos NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido por ambas as partes, em qualquer época, por comunicação escrita, com antencedência mínima de 40 (quarenta) dias

Natureza e razão para a operação -

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 22/12/2015 5.304.349,33 164.532,69 Não há. 5 anos NÃO 0,000000

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 60 
( sessenta) dias, das sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração 
a qualquer das clausulas deste contrato.

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas da Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Especificar

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto regular as condições para pagamento direto pela credenciante. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 475.313.426,49.

Rescisão ou extinção Não há

Garantia e seguros Não há

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES SA. 10/02/2012 4.086.497,88 10.507,56 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Objeto contrato Termo de Compromisso que tem como objeto estabelecer as premissas para a viabilidade da celebração do Contrato de Prestação de Serviços e 
Outras Avenças e do Contrato de Cessão de Espaço e Outras Avenças, para a realização de exames de apoio diagnósticos no segmento de 
imagem e para a concessão de parte do espaço físico do Centro de Medicina Especializada, localizada no Hospital Nove de Julho, respectivamente, 
bem como formalizar os valores cobrados para a execução dos serviços prestados aos pacientes, e o valor cobrado da Companhia em razão da 
utilização do espaço físico do imóvel. O valor da transação em 2018 foi de R$ 249.760,14.

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa Rede Impar.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
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cobrados
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Objeto contrato O Objetivo do presente contrato destina-se unicamente e exclusivamente a prestação de serviços de laboratorio de análises clínicas, citopatologia e 
anatomia patológica pela contratada, a pacientes do contratante e a terceiros. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 4.049.171,01

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

28/03/2011 287.644.197,99 7.106.711,31 Não há 15 anos. NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Objeto deste contrato é o comodato dos imóveis. O valor da transação em 2018 foi de R$ 1.814.448,65.

PRO-CARDIACO PRONTO SOCORRO 
CARDIOLOGICO

04/12/2006 23.254.221,14 798.918,86 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção O contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i)qualquer aprte estiver comprovadamente insolvente, requerer recuperação judicial ou 
extrajudicial, requerer ou ter falência; (ii) Se for constatado qualquer fato impeditivo à consecução dos objetivos sociais das Partes, em razão de 
decisão judicial ou ordem dos poderes públicos; (iii) Se ocorrerem casos furtuitos ou de força maior que inviabilizem a continuidade do Contrato

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato É objetivo do presente contrato a prestação dos serviços de apoio diagnosticos pela contratada, na especialidade de análises clinicas e anatomia 
patológica. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 53.806.920,28.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)
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ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto regular as condições para pagamento direto pela credenciante, dos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e 
Tratamento que vierem a ser prestados pelo Credenciado aos beneficiários da credenciante que eventualmente vierem a ser prestados pelo 
credenciado aos beneficários da credenciante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 
75.891.747,52.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

ECOLIMP SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA. 01/03/2016 49.887.754,71 151.801,32 Não há 36 meses SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação -

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

30/04/2005 318.238.303,07 9.650.936,52 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 90 
( noventa) dias, das sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração 
a qualquer das clausulas deste contrato.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção Por quaisquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na rescisão avise a outra, por escrito, com antecedência de 60 dias da 
sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus adicional; por infração a qualquer 
cláusula contratual; caso qualquer das partes requeira concordata ou tenha a sua falência ou liquidação requerida ou decretada.

Relação com o emissor Empresa controlada pelo Sr. Rodolpho Ricci, primo do Presidente , Sr. Pedro de Godoy Bueno.

Objeto contrato Prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências da Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 11.167.276,43

Garantia e seguros Não há

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 60 
( sessenta) dias, das sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração 
a qualquer das clausulas deste contrato.

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são controladores do Rede Impar, que detém participações em hospitais onde a Companhia e suas 
controladas prestam serviços de medicina diagnóstica.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato É objetivo do presnte contrato a prestação dos serviços de apoio diagnósticos pela contratada, Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$0.

Especificar

HOPITAL DE CLINICA NITEROI LTDA. 04/01/1999 32.478.909,35 1.679.932,58 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido por ambas as partes, em qualquer época, por comunicação escrita, com antencedência mínima de 40 (quarenta) dias

Natureza e razão para a operação -

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores de Amil Impar, que detém participações em hospitais onde a Companhia e suas 
controladas prestam serviços de medicina diagnóstica.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES SA. 01/10/2009 861,30 não há Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato O presente contrato tem como objetivo a prestação de serviços pela contratada de coleta de material e realização de exames de patologia clinica , 
citopatologia e anatomia patológica dos clientes da contratada. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi 
de R$ 10.870.991,49.

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 30 
( trinta) dias, das sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração a 
qualquer das clausulas deste contrato.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação
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(Reais)
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de divida
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Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 30 
( trinta) dias, das sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração a 
qualquer das clausulas deste contrato.

Objeto contrato O presente contrato tem por objetivo a locação do Imovel Localizado no 1º subsolo do bloco a do Hospital Santa Paula, além de uma área de 
tamanho não definido, ocupando a parte destinada ao hospital, para implantação do serviço de endoscopia. Tais serviços são pagos em condições 
de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 18.897.476,94.

Garantia e seguros Não há.

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 28/12/2012 15.432.709,65 262017,51 Não há 10 Anos NÃO 0,000000

Relação com o emissor Quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., proprietário do um imóvel locado

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 78.101,40.

César Antonio Biazio Sanches 01/01/2017 600.542,65 6.000,00 Não há 5 Anos NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são controladores do Rede Impar, que detém participações em hospitais onde a Companhia e suas 
controladas prestam serviços de medicina diagnóstica.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Especificar Devedor

HOSPITAL SANTA PAULA S.A 28/11/2003 78.103.838,93 5.186.883,42 Não há. 61 meses NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Outra

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Natureza e razão para a operação

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Consultoria e assessoria empresarial e serviços de consultoria, instrução, treinamento e avaliação dos profissionais do quadro de empregados da 
Previlab e de seus prestadores de serviços. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 430.162.14.

A e C CONSULTORIA LTDA. 04/07/2011 2.837.628,38 24.243,80 Não há Indeterminado SIM 0,000000

Relação com o emissor Empresa controlada por Cesar Antonio Biázio Sanches, quotista da Previlab Análises Clínicas Ltda., empresa controlada da Companhia.

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

Especificar

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 2.889.500,61.

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Especificar

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 19/04/2016 499.894,69 6.992,78 Não há 5 Anos SIM 0,000000

Objeto contrato Objeto deste contrato é a locação do imóvel, para fins não residenciais, nos termos da Lei 8.245/91. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 83.870,79.

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Por quaisquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na rescisão avise a outra, por escrito, com antecedência de 30 dias da 
sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus adicional; por infração a qualquer 
cláusula contratual; caso qualquer das partes requeira concordata ou tenha a sua falência ou liquidação requerida ou decretada.

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Empresa controlada pelo Sr. Leonardo Modesti Vedolin, diretor de produção dos serviços de radiologia e diagnósticos por imagem da Companhia.

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Prestação de serviços de realização de exames de neurologia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi 
de R$ 0.

Especificar

BFL Empreendimentos Imobiliários Ltda. 30/09/2016 3.502.551,32 162.000,00 Não há. 5 anos SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Rescisão ou extinção No caso de decretação de falência, pedido de recuperação judicial e insolvência de quaisquer das partes; no descumprimento por quaisquer das 
partes de qualquer cláusula ou disposto do contrato; alteração da composição societária da Contratada, sem anuência da Contratante

Natureza e razão para a operação

Relação com o emissor Empresa controlada pelo Sr. Romeu Cortês Domingues, presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

EG1 Consultoria e Serviços Médicos Ltda. 01/02/2016 523.759,20 Não há. Indeterminado. Indeterminado SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 1.893.775,66.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Objeto contrato Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 234.082,75.

AMIL PLANOS POR ADMINITRAÇÃO LTDA 17/05/2002 1.054.018,57 59.739,83 Não há Indeterminado. NÃO 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato É objetivo do contrato a prestação dos serviços de apoio diagnóstico pela contratada. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 341.698,34.

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Pode ser rescindido à qualquer momento e por quaisquer das partes, com notificação prévia de 60 (sessenta) dias de antecedência

CEMED CARE - Empresa de Atendimento 
Clinico Geral LTDA.

25/01/2013 1.357.772,16 59.285,65 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Posição contratual do emissor Credor

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Franquia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$309.644,97.

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Poderá ser rescindo de pleno direito, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses previstas 
contratualmente.

VIDA - Posto de Coleta Ltda. 01/07/2016 329.487,25 36.860,86 Não há. Indefinido. SIM 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Empresa controlada pela Dra. Natasha Slhessarenko Fraife Barreto, diretora médica da Companhia

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido por ambas as partes, em qualquer época, por comunicação escrita, com antencedência mínima de 40 (quarenta) dias

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto regular as condições para pagamento direto da credenciante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$ 3.979.542,46.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S/A

04/01/1999 9.093.805,77 281.677,42 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação -

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

01/07/2016 7.163.616,49 482.036,56 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 30 
(trinta) dias, das sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração a 
qualquer das clausulas deste contarto.

Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Pode ser rescindido à qualquer momento e por quaisquer das partes, com notificação prévia de 90 (noventa) dias de antecedência

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto a prestação pela contratada de Serviços de coleta de material e realização de exames laboratoriais de Patologia 
Clínica, Citopatologia e Anatomia Patológica dos clientes da contratante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação 
em 2018 foi de R$ 1.732.737,71.

Garantia e seguros Não há.
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Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Rescisão ou extinção O contrato poderá ser rescindo a qualquer momento por quaisquer das partes, mediante notificação por escrito a outra parte, sem prejuízo quanto a 
responsábilidade legal e/ou contratual, em razão de descumprimento de qualquer cláusula e obrigação prevista em contrato.

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Objeto contrato Objeto deste contrato é o comodato dos imóveis. O valor da transação em 2018 foi de R$ 5.832.156,39.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações da locatária 
durante a vigência do contrato.

ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S/A

05/09/2014 360.428,75 Não há Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Especificar

Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Credor

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 22/12/2015 17.049.694,34 528.855,09 Não há 5 anos SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação O valor da transação em 2018 foi de R$ 0

Objeto contrato É objeto do presente contrato é a prestação dos serviços de apoio diagnósticos pela contratada. Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$ 0

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 60 
( sessenta) dia da sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. Por infração a 
qualquer das clausulas deste contrato.
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Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Especificar

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

13/09/1999 34.794.449,40 788.384,08 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$1.220.099,18.

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Relação com o emissor Empresa que tem como sócios: Alexandra Zunino, Daniela Zunino, Gisele Zunino, Marlene Zunino e Gabriel Zunino, que também são detentores de 
49,99% da controlada da Companhia o Laboratório Médico Santa Luzia S/A.

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

JNZ Participações 02/10/2017 1.220.099,18 110.049,59 Não há Indefinido SIM 0,000000

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato É objetivo do presente contrato a prestação dos serviços de apoio diagnóstico pela contratada. Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$ 0

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Pode ser rescindido à qualquer momento e por quaisquer das partes, com notificação prévia de 60 (Sessenta) dias de antecedência

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Especificar

Posição contratual do emissor Devedor

ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S/A

15/03/2014 563.388,97 Não há Não há Indeterminado NÃO 0,000000

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviço de anatomia patológica e citopatologia, pela contratada, em materiais enviados 
para analises pela contratante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 29.890,36.

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação -

Dix - Assistência Médica Ltda. 28/08/2001 163.748.691,98 5.615.768,03 Não há indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato O objeto do presente contrato é a prestação de serviços correspondente ao atendimento médico aos associados da contratante, conforme 
especificações contidas no documento anexo "ao contrato - Prestação de Serviço". Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 6.240.907,91.

HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI D'OR LTDA 01/05/2010 116.563,30 1.979,21 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido por ambas as partes, em qualquer época, por comunicação escrita, com antencedência mínima de 40 (quarenta) dias

Garantia e seguros Não há.

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido , em qualquer época, através de comunicação escrita, com antecedêcia mínima de 30 (trinta) dias.

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços correspondente ao atendimento médico aos associados da contratante, conforme 
especificações contidas no documento em anexo "ao contrato" - Prestação de Serviços." Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor 
da transação em 2018 foi de R$ 41.117.679,51.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 90 
( noventa) dias da sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração a 
qualquer das clausulas deste contrato.

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são controladores do Rede Impar, que detém participações em hospitais onde a Companhia e suas 
controladas prestam serviços de medicina diagnóstica.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato É Objetivo do presente contrato a prestação dos serviços de apoio diagnósticos. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 6.327.004,33.

Especificar

ORGANIZAÇÃO MEDICA CLINIHAUER 01/02/2011 9.066.259,91 Não há Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 60 
(sessenta) dias da sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração a 
qualquer das clausulas deste contrato.

Natureza e razão para a operação -

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a 
Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina diagnóstica.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

LAF - EMPRESA DE SERVIÇO 
HOSPITALARES LTDA.

18/02/2013 34.428.119,58 2.845.583,42 Não há 5 Anos NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação -

Objeto contrato É objetivo do presente contrato a prestação dos serviços de apoio diagnosticos pela contratada, na especialidade de análises clínicas. Tais serviços 
são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 499.048,99.

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 60 
(sessenta) dias da sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração a 
qualquer das clausulas deste contrato.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Objeto contrato Contrato Coletivo de Adesão tem por objetivo a cobertura de custos pela Amil das despesas com os procedimentos de Assistencia Odontológica, 
prestados por terceiros aos beneficiários indicados pela contratante e nas condições de cobertura estabelecidos no presente contrato. Contratação 
de plano de saúde para colaboradores (na modalidade Coletivo Empresarial). Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 43.841.901,80.

Garantia e seguros Não há

ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S.A.

30/05/2014 21.589.121,13 726.017,94 Não há 05/2019 NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Especificar

Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Credor

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

04/07/2003 219.075.854,79 Não há. Não há 12 Meses, e renovado 
automaticamente por 
períodos de mais um 
ano a partir da data do 
vencimento do prazo 
incial de vigência.

NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação -

Objeto contrato É objeto do presente Contrato a prestação dos Serviços de Apoio Diagnóstico pela Contratada, na unidade hospitalar Hospital

Monte Klinikum. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 4.313.635,20.

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Prazo de vigência ora estipulado será renovável automaticamente e sucessivamente por iguais períodos de 12 (doze) meses, desde que não haja 
manifestação contrária de quaisquer das Partes com antecedência de até 60 (sessenta) dias à data do término de cada período.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI

Rescisão ou extinção Extinção pelo pagamento integral. No caso de insolvência, liquidação ou dissolução da mutuante as obrigações da mutuante são transferidas aos 
sucessores.

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Antonio P. Gaspar Laboratórios Ltda e mutuária: Laboratório Médico Santa Luzia S.A.)

Especificar

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 01/06/2013 1.493.940,79 23.874,21 Não há. Em Renovação SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 60 
( sessenta) dias da sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus por infração a 
qualquer das cláusulas deste contrato.

Natureza e razão para a operação -

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA S/A 15/09/2017 11.000.000,00 Não há. Não há. 32 meses SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Locação de imóvel. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 286.490,52.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados

PÁGINA: 432 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Dasa Real Estate Empreendimentos Imobiliários Ltda e mutuária: Laboratório Médico Santa Luzia S.A.)

LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA S/A 05/10/2017 12.500.000,00 Não há. Não há. 31 meses SIM 0,000000

Especificar Liquidado 2018

Relação com o emissor LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA S/A

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Diagnósticos da América S.A. e mutuária: Laboratório Médico Santa Luzia S.A.)

Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI

Rescisão ou extinção Extinção pelo pagamento integral. No caso de insolvência, liquidação ou dissolução da mutuante as obrigações da mutuante são transferidas aos 
sucessores.

LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA S/A 04/10/2017 10.000.000,00 Não há. Não há. 31 meses SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Outra

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

Posição contratual do emissor Credor

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Diagnósticos da América S.A. e mutuária: Lab. de Pesquisas Clínicas e Bromatológicas Ltda.)

Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI

Rescisão ou extinção Empresa controlada pela Companhia.

LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS E 
BROMATOLOGICAS LTDA

04/10/2017 2.500.000,00 Não há. Não há. 31 meses (Liquidado em 
2018)

SIM 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
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ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
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Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI.

Rescisão ou extinção Extinção pelo pagamento integral. No caso de insolvência, liquidação ou dissolução da mutuante as obrigações da mutuante são transferidas aos 
sucessores.

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Diagnósticos da América S.A. e mutuária: Laboratório Médico Santa Luzia S.A.)

Especificar

LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA S/A 01/11/2017 3.000.000,00 Não há. Não há. 30 meses (Liquidado em 
2018)

SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Rescisão ou extinção Extinção pelo pagamento integral. No caso de insolvência, liquidação ou dissolução da mutuante as obrigações da mutuante são transferidas aos 
sucessores.

Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

Posição contratual do emissor Outra

Especificar Liquidado em 2018

LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA S/A 18/12/2017 3.600.000,00 Não há. Não há. 29 meses SIM 0,000000

Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Instituto de Endocrinologia e Medicina Nuclear do Recife Ltda e mutuária: Laboratório Médico Santa Luzia S.A.)

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Extinção pelo pagamento integral. No caso de insolvência, liquidação ou dissolução da mutuante as obrigações da mutuante são transferidas aos 
sucessores.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato É objetivo do presente contrato a prestação dos serviços de apoio diagnosticos pela contratada, na especialidade de análises clínicas. Tais serviços 
são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 12.841.038,30.

PRESLAF EMPRESA DE SERVIÇOS 
HISPITALAR LTDA

29/09/2011 62.082.451,18 3.632.754,47 Não há Indeterminado. NÃO 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são controladores do Rede Impar, que detém participações em hospitais onde a Companhia e suas 
controladas prestam serviços de medicina diagnóstica.

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Franquia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 818.860,47.

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Poderá ser rescindo de pleno direito, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses previstas 
contratualmente.

Seven Seas Partner Saúde e Prevenção Ltda. 14/06/2016 1.360.619,93 61.188,20 Não há. Indeterminado SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Empresa franqueada da Companhia, controlada pelo Sr. Romeu Cortês Domingues, presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Posição contratual do emissor Devedor

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto regular as condições para pagamento direto da credenciante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$ 1.750.798,71.

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido por ambas as partes, em qualquer época, por comunicação escrita, com antencedência mínima de 40 (quarenta) dias

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

01/11/2016 3.927.239,26 141.369,30 Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Objeto contrato Objeto deste contrato é a locação do imóvel, para fins não residenciais, nos termos da Lei 8.245/91. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 116.826,81.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

01/12/2016 9.120,04 Não há. Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação -

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 01/04/2016 517.117,80 9.740,51 Não há. 5 anos NÃO 0,000000

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que a parte interessada na extinção avise a outra, por escrito, com antencedência minima de 60 
(sessenta) dias da sua intenção, independentemente da necessidade de alegar motivos, não lhe cabendo, por tal fato, qualquer ônus. por infração a 
qualquer das clausulas deste contrato.

Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido por ambas as partes, em qualquer época, por comunicação escrita, com antencedência mínima de 40 (quarenta) dias

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto regular as condições para pagamento direto da credenciante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$ 0.

Garantia e seguros Não há.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Objeto contrato Objeto deste contrato é a locação do imóvel, para fins não residenciais, nos termos da Lei 8.245/91. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 233.149,44.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 01/04/2016 570.528,35 9.173,10 Não há 5 anos SIM 0,000000

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Especificar Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Outra

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 01/04/2016 831.608,75 19.438,98 Não há. 5 anos NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação

Objeto contrato Objeto deste contrato é a locação do imóvel, para fins não residenciais, nos termos da Lei 8.245/91. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 110.021,37.

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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DASA Real Estate Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

01/01/2007 5.767.512,91 66.927,70 Não há. Indeterminado SIM 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Objeto contrato Objeto deste contrato é a locação do imóvel, nos termos da Lei 8.245/91. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação 
em 2018 foi de R$ 235.922,07.

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 01/04/2016 1.110.351,40 19.670,15 Não há 5 anos SIM 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

Posição contratual do emissor Devedor

Garantia e seguros A empresa DASA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. garante em caráter solidário todas as obrigações do locatária 
durante a vigência do contrato.

Objeto contrato Objeto deste contrato é a locação do imóvel, para fins não residenciais, nos termos da Lei 8.245/91. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 632.575,30.

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. 01/04/2016 1.273.017,83 52.747,94 Não há. 5 anos NÃO 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Acionistas controladores da Companhia também são controladores da empresa PTR7 Investimentos Imobiliários Ltda. (antiga Patrys Investimentos 
Imobiliários Ltda.), a qual tem imóveis locados e em comodato com a Companhia e suas controladas.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 1.105.626.49

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia, incorporada em 2018

Posição contratual do emissor Devedor

Natureza e razão para a operação -

ANTONIO P GASPAR LTDA. 01/07/2016 6.434.725,91 236.666,69 Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Objeto contrato Objeto deste contrato é a locação do imóvel, para fins não residenciais, nos termos da Lei 8.245/91. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. Tais serviços são pagos em condições de mercado. Diversos imóveis para exploração das atividades sociais da Companhia. 

O valor da transação em 2018 foi de R$ 925.169,00.

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
GILSON CIDRIM LTDA

01/11/2016 2.461.080,19 - Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Rescisão ou extinção Estipulada a multa compensatória no valor equivalente a 3 (três) aluguéis pelo valor vigente à época da infração.

Garantia e seguros Não há.

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 3.223.406,99.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação
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de divida
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cobrados
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Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia, incorporação em 2018

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 3.214.695,62.

Garantia e seguros Não há.

Laboratório Médico Vital Brasil Ltda. 01/06/2017 399.830,68 - Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA 01/12/2016 919.779,10 - Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia, incorporada em 2018

Especificar

Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Credor

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA 
E METABOLOGIA DA BAHIA LTDA

01/01/2017 6.035.335,76 - Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação -

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 77.712,00

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
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Garantia e seguros Não há.

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 1.835.168,93.

LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA S.S., 01/07/2017 1.975.141,93 543.273,93 Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Garantia e seguros Não há.

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação -

Especificar

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2017 foi de R$ 60.231,00

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia, incorporada em 2018

Especificar

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Garantia e seguros Não há

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação -

CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas 
Ltda.

29/05/2009 19.081.200,10 1.292.032,53 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Objeto contrato Prestação de serviço de processamento de amostras de material biológico coletado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 5.744.987,31.

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Especificar

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 414.432,50.

Especificar

MOB Laboratorio de Analises Clinicas LTDA. 01/11/2017 1.175.924,93 234.153,06 Não há. Indeterminado NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Natureza e razão para a operação -

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia, incorporada em 2018

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Laboratório Deliberato de Análises Clínicas Ltda. 02/04/2018 414.432,50 106.925,25 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação -

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 1.141.425,93

Garantia e seguros Não há.

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 12.264,50

Valeclin Laboratório de Análises Clínicas Ltda. 01/11/2018 4.793,24 3.700,58 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 
2018 foi de R$ 1.788.739,92

Natureza e razão para a operação -

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Salomão e Zoppi Serviços Médicos e 
Participações S.A.

27/09/2017 1.788.739,92 229.675,18 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Credor

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Posição contratual do emissor Credor

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela Companhia.

Natureza e razão para a operação O valor da transação em 2018 foi de R$ 12.264,50.

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Fernando Henriques Pinto Junior & Cia Ltda. 01/10/2018 12.264,50 9.195,21 Não há indeterminado NÃO 0,000000

Especificar

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção No caso de decretação de falência, pedido de recuperação judicial e insolvência de quaisquer das partes; no descumprimento por quaisquer das 
partes de qualquer cláusula ou disposto do contrato; alteração da composição societária da Contratada, sem anuência da Contratante

Relação com o emissor Empresa controlada pelo Sr. Emerson Leandro Gasparetto, diretor médico executivo, e sua esposa, também profissional médica, Dra.Taisa Pallu 
Davaus Gasparetto, para a prestação de serviços para a Companhia

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Serviços de consultoria em estudos e pesquisas médicas. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação em 2018 foi de 
R$ 740.361,79.

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Insitus Serviços Médicos e Laboratoriais Ltda. 14/04/2018 14.167,00 - Não há indeterminado NÃO 0,000000

Natureza e razão para a operação -

PESMED - PESQUISAS E SERVICOS 
MEDICOS LTDA - ME

02/03/2007 3.092.767,67 Não há Não há Indeterminado SIM 0,000000

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Natureza e razão para a operação -

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Objeto contrato Prestação de serviço de processamento de amostras de material biológico coletado pela Companhia. Tais serviços são pagos em condições de 
mercado. O valor da transação em 2018 foi de R$ 14.167,00

Garantia e seguros Não há

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Rescisão ou extinção Pode ser rescindido à qualquer momento e por quaisquer das partes, com notificação prévia de 60 (Sessenta) dias de antecedência

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto a prestação pela contratada de Serviços de coleta de material e realização de exames laboratoriais de Patologia 
Clínica, Citopatologia e Anatomia Patológica dos clientes da contratante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da transação 
em 2018 foi de R$ 2.323.078,42.

Garantia e seguros Não há

Grupo Amil (Amil Internacional; Amil Par; Amico 
e Dix)

01/06/2016 68.505.230,80 5.847278,25 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia

Objeto contrato Prestação de serviços de análises clínicas executado pela controlada à Companhia. Tais serviços são pagos em condições de mercado. O valor da 
transação em 2018 foi de R$ 772.754,61.

Clínica de Ressônancia Multimagem Petrópolis 01/07/2014 2.692.025,61 72.273,84 Não há Indeterminado NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Posição contratual do emissor Devedor

Especificar

Especificar

ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES S/A

03/04/2006 9.522.810,91 537.446,88 Não há indeterminado NÃO 0,000000

Posição contratual do emissor Devedor

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Rescisão com aviso prévio de 30 dias antecedência e/ou rescisão de pleno direito nos casos de falência, recuperação judicial, insolvência ou 
dissolução de quaisquer das partes.

Natureza e razão para a operação -
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Rescisão ou extinção Extinção pelo pagamento integral. No caso de insolvência, liquidação ou dissolução da mutuante as obrigações da mutuante são transferidas aos 
sucessores.

Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Diagnósticos da América S.A. e mutuária: Laboratório Médico Santa Luzia S.A.)

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 20/02/2018 10.000.000,00 Não há Não há 27 meses SIM 0,000000

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

Rescisão ou extinção Podendo ser rescindido por ambas as partes, em qualquer época, por comunicação escrita, com antencedência mínima de 60 (sessenta) dias

Garantia e seguros Não há

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação

Especificar

Objeto contrato O presente contrato tem por objeto regular as condições para pagamento direto da credenciante. Tais serviços são pagos em condições de mercado. 
O valor da transação em 2018 foi de R$ 34.825.231,97.

Relação com o emissor Controladores da Companhia também são acionistas do Grupo Amil, para o qual a Companhia e suas controladas prestam serviços de medicina 
diagnóstica.

Especificar

Rescisão ou extinção Extinção pelo pagamento integral. No caso de insolvência, liquidação ou dissolução da mutuante as obrigações da mutuante são transferidas aos 
sucessores.

Garantia e seguros Não há

Posição contratual do emissor Credor

Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI

Laboratório Médico Santa Luzia S.A. 17/01/2018 10.000.000,00 Não há Não há 28 meses SIM 0,000000

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Diagnóstivos da América S.A. e mutuária: Laboratório Médico Santa Luzia S.A.)

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.
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Garantia e seguros Não há

Objeto contrato Contrato mútuo (Mutuante: Diagnósticos da América S.A. e mutuária: Lab. de Pesquisas Clínicas e Bromatológicas Ltda.)

Relação com o emissor Empresa controlada pela Companhia.

Posição contratual do emissor Outra

Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI

Rescisão ou extinção Extinção pelo pagamento integral. No caso de insolvência, liquidação ou dissolução da mutuante as obrigações da mutuante são transferidas aos 
sucessores.

Especificar Liquidado em 2018

Natureza e razão para a operação Necessidade de capital de giro. Taxa de juros equivalente 120% CDI

Posição contratual do emissor Credor

Laboratório de Pesquisas Clínicas e 
Bromatológicas Ltda.

20/02/2018 1.500.000,00 Não há Não há 27 meses (Liquidado em 
2018)

SIM 0,000000

Especificar
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter

Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

 

 

(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses 

A Companhia adota práticas de governança recomendadas e/ou exigidas pela legislação aplicável, 

com o intuito de assegurar que todas as decisões que possam conferir um benefício privado a 

qualquer parte relacionada sejam realizadas em termos e condições usuais de mercado, e sempre 

respeitando os interesses e objetivos da Companhia e de todos os acionistas, dando a adequada 

transparência a toda e qualquer situação de conflito de interesses. 

Caso seja identificada, por uma Pessoa Chave (conforme definido na Política) da administração da 

Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias, qualquer matéria que possa dar ensejo a qualquer 

conflito de interesse entre a Companhia e qualquer parte relacionada, esta deve, obrigatoriamente, 

manifestar as razões de tal conflito de interesses, abstendo-se de participar do processo decisório 

envolvendo a operação social, negócio ou transação que representar uma situação de conflito de 

interesses. 

A ausência de manifestação voluntária de uma Pessoa Chave da administração da Companhia ou 

de qualquer de suas Subsidiárias com relação à existência de uma situação de conflito de 

interesses será considerada uma violação aos princípios de governança corporativa e da Política, 

devendo tal ato ser levado ao conhecimento do Comitê de Auditoria da Companhia, que analisará 

a conveniência e poderá recomendar aos órgãos competentes da administração da Companhia a 

aplicação de eventuais penalidades. 

Sem prejuízo do disposto acima, qualquer pessoa poderá manifestar-se e informar ao Comitê de 

Auditoria acerca da existência de uma situação de conflito de interesses envolvendo uma Pessoa 

Chave da administração da Companhia ou de qualquer de suas Subsidiárias. 

Tratando-se de Pessoa Chave que seja membro integrante de órgão colegiado da Companhia ou 

de qualquer de suas Subsidiárias, este deve ausentar-se das discussões sobre o tema e abster-se 

de votar, bem como abster-se de manifestar-se, influenciar ou interferir de qualquer forma no 

respectivo processo decisório. 

Ainda, de acordo com a Política, de modo a assegurar a transparência do processo aos acionistas, 

aos investidores e ao mercado em geral, e em conformidade com as normas e leis aplicáveis, as 

transações com partes relacionadas deverão ser divulgadas pela Companhia, fornecendo detalhes 

suficientes para identificação das partes relacionadas e de quaisquer condições essenciais ou não 

estritamente comutativas inerentes a essas transações, promovendo a adequada informação aos 

acionistas da Companhia.  

Conforme estabelecido na Política, são vedadas as seguintes transações com partes relacionadas: 

(i) aquelas que não sejam realizadas em condições comutativas ou com pagamento compensatório 

adequado compatível com condições de mercado, sendo expressamente vedadas formas de 

remuneração de assessores, consultores ou intermediários que gerem uma situação de conflito de 

interesses com a Companhia, os administradores, os acionistas ou classes de acionistas; 

(ii) aquelas realizadas em prejuízo da Companhia, favorecendo sociedade coligada, controlada ou 

controladora, devendo as transações entre tais partes observar condições estritamente 

comutativas; (iii) aquelas estranhas ao objeto social da Companhia ou suas Subsidiárias e/ou sem 

observância de limites previstos no Estatuto Social e nas regaras fixadas pela administração da 

Companhia; (iv) que tenham por objeto empréstimos ou adiantamento (a) a acionista(s) 

controlador(es) da Companhia, (b) a membro próximo da família ou sociedade sob influência 

significativa ou sociedade sob controle comum de acionista(s) controlador(es) da Companhia; ou 

(c) em favor de pessoas chave da administração da Companhia ou membro próximo da família de 

pessoas chave; e (v) com a participação de pessoas chave da administração e quaisquer outros 
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter

Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

 

 

funcionários da Companhia ou suas Subsidiárias, em negócios de natureza particular ou pessoal 

que interfiram ou conflitem com os interesses da Companhia e/ou suas Subsidiárias, ou que 

resultem da utilização de informações confidenciais obtidas em razão do exercício do cargo ou 

função que ocupem na Companhia ou suas Subsidiárias. 

A Política tem validade a partir da data de sua aprovação pelo Conselho de Administração e está 

disponível no website da Comissão de Valores Mobiliários, www.cvm.gov.br, da B3 – Bolsa, Brasil, 

Balcão, www.bmfbovespa.com.br, e da Companhia www.dasa3.com.br. 

(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o 

pagamento compensatório adequado 

A Companhia, quando da realização de quaisquer transações com partes relacionadas, observa as 

condições gerais praticadas pelo mercado à época da celebração do respectivo contrato, tais como 

preços, prazos e taxas usuais de mercado, e tomando-se como base, ainda, negociações da 

mesma natureza realizadas anteriormente pela Companhia com terceiros. As transações com 

partes relacionadas devem ser formalizadas por meio de instrumento escrito, com a devida 

indicação do objeto da transação, valores envolvidos no negócio, prazos e taxas cobradas, se 

aplicáveis, bem como dos demais direitos e responsabilidades das partes envolvidas e com 

observância à Política. 

Em determinadas transações não é possível a demonstração do caráter estritamente comutativo 

das condições pactuadas, em razão da especificidade do objeto do contrato. Nesses casos, o 

pagamento compensatório das transações se justifica e é adequado considerando, em alguns 

casos, a avaliação do caráter personalíssimo da obrigação e valor intelectual e de reputação do 

prestador de serviços, e, em outros, mediante sua comparação, quando aplicável, com outras 

operações semelhantes praticadas pelo mercado em geral. 

Adicionalmente, o Comitê de Auditoria da Companhia também é responsável por monitorar e 

assegurar o cumprimento do Código de Conduta da Companhia, a fim de evitar que haja quaisquer 

questionamentos relativos a possíveis conflitos de interesses entre a Companhia e suas partes 

relacionadas, em virtude de relações comerciais estabelecidas entre as partes. No caso de 

contratos para a prestação de serviços técnicos (elaboração e laudos), a Companhia calcula os 

valores devidos com base na quantidade de laudos e nos valores de tabela praticados com seus 

demais prestadores de serviços.  
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta Seção 16. 
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Tipo de capital Capital Autorizado

02/01/2010 0,00 560.000.000 0 560.000.000

Tipo de capital Capital Integralizado

23/01/2020 12.326.705.991,53 480.813.758 0 480.813.758

Tipo de capital Capital Subscrito

23/01/2020 12.326.705.991,53 Capital subscrito 480.813.758 0 480.813.758

Tipo de capital Capital Emitido

23/01/2020 12.326.705.991,53 Capital Emitido 480.813.758 0 480.813.758

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Critério para determinação do 
preço de emissão

O preço de emissão por ação é de R$ 60,33 (sessenta reais e trinta e três centavos) e foi fixado tendo em vista as metodologias permitidas previstas no artigo 170, §1º da Lei das Sociedades por Ações e o 
contexto em que se insere a operação de consolidação dos negócios da Companhia e da Ímpar. Tendo em vista se tratar de um aumento de capital com a contribuição da totalidade das ações de emissão da 
Ímpar para a Companhia, o Conselho de Administração entendeu que deve ser adotado um critério que permita a avaliação das duas empresas sob as mesmas bases, protegendo assim os interesses dos 
acionistas da Companhia no contexto de uma combinação de negócios. As ações de emissão da Ímpar a serem contribuídas ao capital social da Companhia foram avaliadas, de acordo com laudo de avaliação 
preparado pelo Banco ABC S.A., segundo a metodologia de fluxo de caixa descontado, metodologia esta que foi considerada pela empresa avaliadora como a mais adequada para apurar o intervalo de valor 
justo das ações da Ímpar porcapturar as mudanças no setor e as perspectivas específicas do desempenho futuro esperado da Ímpar através da projeção de seus efeitos nos fluxos de caixa projetados. A 
avaliação apresentada representa um múltiplo implícito de EBITDA da Ímpar para o exercício social de 2019 de 22,49x. Nesse sentido, para fixação do preço de emissão das ações da Companhia foi negociada a 
adoção do mesmo critério, aplicando-se o referido múltiplo implícito de 22,49x sobre o EBITDA estimado da Companhia para o exercício social de 2019, avaliando-se a Dasa no montante de R$ 
19.008.443.519,39 (dezenove bilhões, oito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e nove centavos). Dessa forma, a administração da Companhia considerou os 
parâmetros para fixação do preço de emissão previstos no artigo 170, §1º da Lei das Sociedades por Ações e dentro da margem de discricionariedade conferida pela lei à administração da Companhia, dadas as 
circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, fixou o preço de emissão nos termos acima, preservando integralmente os interesses dos acionistas da Companhia.

Forma de integralização Á vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição / contribuição das ações da Ímpar ao capital social da Companhia

22/11/2019 Assembleia Geral 23/01/2020 10.000.283.485,29 Subscrição 
particular

165.759.713 0 165.759.713 429,85672030 60,33 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

O preço de emissão por ação foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, considerando-se o preço médio (média das cotações de fechamento diárias ponderada pelo volume de 
negociação) das ações da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão nos pregões realizados entre realizados entre 2 de janeiro de 2019 (inclusive) e 28 de fevereiro de 2019 (inclusive).

Forma de integralização Á vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição

18/03/2019 Conselho de 
Administração

15/05/2019 91.053.314,55 Subscrição 
particular

3.127.905 0 3.127.905 0,40733010 29,11 R$ por Unidade

Forma de integralização exercício de opções

Critério para determinação do 
preço de emissão

Valor de exercício das opções exercidas por outorgado no âmbito do Primeiro Programa relativo ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em 25 de abril de 2016 e aditado em 25 de 
maio de 2017

21/12/2017 Conselho de 
Administração

21/12/2017 830.250,00 Subscrição 
particular

75.000 0 75.000 0,02404994 11,07 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

relação de substituição

Forma de integralização Bens (Incorporação de 1.342.823 ações ordinárias e 248.200 ações preferenciais de emissão de Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A.)

27/09/2017 Assembleia Geral 27/09/2017 404.121,92 Subscrição 
particular

2.127.659 0 2.127.659 0,68695437 0,19 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 não houve aprovações de desdobramentos, 
grupamentos ou bonificações de ações.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações

PÁGINA: 453 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Não foram realizadas quaisquer reduções de capital social pela Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2016, 2017 e 2018.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
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17.5 - Outras Informações Relevantes

Não há outras informações relevantes relacionadas a esta Seção 17 deste Formulário de 

Referência. 
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Restrição a circulação Não

Descrição das características 
do reembolso de capital

Qualquer acionista poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações 
com base nas hipóteses e critérios previstos em lei.



Resgate: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as ações de emissão da Companhia 
podem ser resgatadas mediante determinação de seus acionistas em assembleia geral 
extraordinária, que representem, no mínimo, 50% do capital social da Companhia. A determinação 
de quais ações serão resgatadas será feita mediante sorteio.



Liquidação: No caso de liquidação da Companhia, os acionistas receberão os pagamentos relativos 
a reembolso do capital, na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de 
todas as obrigações da Companhia.

Outras características 
relevantes

Nenhum

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia, as deliberações 
tomadas pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral não podem privá-los do direito de:

(i) participar da distribuição dos lucros;

(ii) participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos 
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia;

(iii) preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, 
exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações;

(iv) fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; e

(v) retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Resgatável Não

Tag along 100,000000

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Direito a reembolso de capital Sim

Conversibilidade Não

Direito a voto Pleno

Direito a dividendos As ações de emissão da Companhia conferem igual direito ao recebimento de dividendos e juros 
sobre capital próprio distribuídos pela Companhia, que serão atribuídos àqueles que forem titulares 
de ações na data em que referidos dividendos ou juros sobre capital próprio forem declarados. Os 
acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendos, um percentual 
obrigatório de 25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado, observado o decréscimo da 
importância destinada, no exercício, à constituição da reserva legal.

18.1 - Direitos Das Ações
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

 

 

Regras Estatutárias – Limitação ao direito de voto 

Não há qualquer limitação estatutária ao direito de voto atribuído às ações de emissão da 

Companhia. 

Regras Estatutárias – Obrigação de realização de oferta pública 

Nos termos do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, “Qualquer Acionista Comprador que 

venha a adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo (a) de ações de emissão da Companhia; 

ou (b) de outros direitos, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia 

em quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) do seu capital social deverá efetivar uma 

oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia (“OPA”), 

observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e os 

termos deste artigo. O Acionista Comprador deverá solicitar o registro da referida OPA no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade 

de ações ou direitos em quantidade igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social da 

Companhia”. 

A OPA deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia, (ii) efetivada em 

leilão a ser realizado na B3, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no 

parágrafo abaixo, e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de 

ações de emissão da Companhia. 

O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao 

maior valor entre (a) o valor econômico apurado em laudo de avaliação (“Valor Econômico”); (b) 

100% do preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante 

distribuição pública ocorrido no período de 12 meses que anteceder a data em que se tornar 

obrigatória a realização da OPA nos termos do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, 

devidamente atualizado pelo IPCA até o momento do pagamento; (c) 100% da cotação unitária 

média das ações de emissão da Companhia, durante o período de 90 dias anterior à realização da 

OPA, ponderada pelo volume de negociação, na bolsa de valores em que houver o maior volume 

de negociações das ações de emissão da Companhia e (d) 100% do maior valor pago pelo 

Acionista Comprador por ações da Companhia em qualquer tipo de negociação, no período de 12 

meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da OPA nos termos do Artigo 

31 do Estatuto Social da Companhia. Caso a regulamentação da CVM aplicável à OPA prevista 

neste caso determine a adoção de um critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de 

cada ação da Companhia na OPA que resulte em preço de aquisição superior, deverá prevalecer 

na efetivação da OPA prevista aquele preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação 

da CVM. 

O laudo de avaliação mencionado no parágrafo anterior deverá ser elaborado por instituição ou 

empresa especializada, com experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão 

da Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os 

requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade 

prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo da lei. A escolha da instituição ou empresa especializada 

responsável pela administração do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa do 

Conselho de Administração. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos 

integralmente pelo Acionista Comprador. A realização da OPA não excluirá a possibilidade de outro 
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma OPA concorrente, 

nos termos da regulamentação aplicável. 

O Acionista Comprador deverá atender eventuais solicitações ou exigências da CVM dentro dos 

prazos prescritos na regulamentação aplicável. Na hipótese do Acionista Comprador não cumprir 

com as obrigações relacionadas à OPA, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos 

máximos (i) para a realização ou solicitação do registro da OPA; ou (ii) para atendimento das 

eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia 

convocará assembleia geral extraordinária, na qual o Acionista Comprador não poderá votar, para 

deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Comprador que não cumpriu 

com qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme disposto no artigo 120 da Lei das 

Sociedades por Ações, sem prejuízo da responsabilidade do Acionista Comprador por perdas e 

danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das obrigações 

impostas pelo estatuto social da Companhia. 

A obrigatoriedade de realização da OPA não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular 

de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 15% do total das ações de sua 

emissão, em decorrência: (i) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso 

de ações em até 30 dias contados do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra sociedade 

pela Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia, ou (iv) 

da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido 

aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de 

Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de 

emissão das ações com base em valor econômico obtido a partir de um laudo de avaliação 

econômico-financeiro da Companhia e realizada por empresa especializada com experiência 

comprovada em avaliação de companhias abertas. 

Para fins do cálculo do percentual de 15% do capital total da Companhia, não serão computados 

os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em 

tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações. 

É facultada a formulação de uma única OPA, visando a mais de uma das finalidades previstas no 

Estatuto Social da Companhia ou na regulamentação exigida pela CVM, desde que seja possível 

compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de OPA e não haja prejuízos para os 

destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.  

A Companhia, no caso de cancelamento do registro de companhia aberta, ou os acionistas 

responsáveis pela realização da OPA, conforme definidos no Estatuto Social da Companhia e/ou 

nas demais regulamentações expedidas pela CVM, poderão viabilizar sua efetivação por intermédio 

de terceiros, sem que isso signifique qualquer exoneração da obrigação de realizar a OPA pela 

Companhia e/ou pelos acionistas responsáveis, conforme o caso, sempre com observância das 

regras aplicáveis.  

Para fins exclusivos deste item 18.2, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas terão os 

seguintes significados: 

“Acionista Comprador” – significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, qualquer pessoa 

natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, 

ou outra forma de organização, residente, com domicilio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou 

Grupo de Acionistas. 

“Grupo de Acionistas” – significa o conjunto de 2 (dois) ou mais acionistas da Companhia: (a) que 

sejam partes do acordo de voto; (b) se um for, direta ou indiretamente, acionista controlador ou 
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

sociedade controladora do outro, ou dos demais; (c) que sejam sociedade direta ou indiretamente 

controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não; ou (d) que sejam 

sociedades, associações, fundações, cooperativas e trusts, fundos ou carteiras de investimentos, 

universalidades de direitos ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento com os 

mesmos administradores ou gestores, ou, ainda, cujos administradores ou gestores sejam 

sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, 

acionistas ou não. No caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão 

considerados como um Grupo de Acionistas aquelas cuja política de investimentos e de exercício 

de votos em assembleias gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de responsabilidade 

do administrador, em caráter discricionário.  

 

PÁGINA: 459 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

O artigo 9º do Estatuto Social da Companhia prevê que pode ser excluído o direito de preferência 

ou reduzido o prazo de 30 (trinta) dias para seu exercício de que trata o parágrafo 4º do artigo 171 

da Lei das Sociedades por Ações nas emissões de ações e debêntures conversíveis em ações ou 

bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por 

subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de 

controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado. 

A Lei das Sociedades por Ações outorga à assembleia geral o direito de suspender o exercício de 

direitos pelo acionista que deixar de cumprir obrigação imposta por lei ou pelo Estatuto Social da 

Companhia, cessando tal suspensão imediatamente após o cumprimento de tal obrigação. O 

Estatuto Social da Companhia prevê tal hipótese no caso de violação da obrigação de realizar a 

oferta pública de aquisição de ações descrita no item 18.2 deste Formulário de Referência.  
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30/06/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.053.084 12,50 8,55 R$ por Unidade 10,44

31/03/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

17.177.713 12,75 10,17 R$ por Unidade 10,62

31/12/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

715.810 21,30 17,71 R$ por Unidade 19,22

30/09/2016 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.231.369 21,65 10,85 R$ por Unidade 17,18

Exercício social 31/12/2016

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

875.360 29,00 21,21 R$ por Unidade 25,60

30/09/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

326.519 29,00 25,90 R$ por Unidade 27,74

31/12/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

245.972 29,00 26,01 R$ por Unidade 27,01

31/03/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.351.478 25,13 17,20 R$ por Unidade 21,21

Exercício social 31/12/2017

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

30/06/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

548.997 28,54 24,48 R$ por Unidade 26,22

31/03/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

752.482 28,54 24,49 R$ por Unidade 26,76

31/12/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

2.527.186 27,42 25,44 R$ por Unidade 26,19

30/09/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

211.402 27,42 25,46 R$ por Unidade 25,92

Exercício social 31/12/2018

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Valor média 
cotação (Reais)

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados

PÁGINA: 461 de 500

Formulário de Referência - 2019 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Versão : 15



Saldo Devedor em Aberto 153.611.866,05

Valor total

(Reais)

400.000.000,00

Restrição a circulação Sim

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Sim, nos termos da Instrução CVM n.º 476. As debêntures somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Quantidade

(Unidades)

40.000

Valor mobiliário Debêntures

Identificação do valor 
mobiliário

5ª emissão de debêntures

Data de vencimento 10/03/2020

Data de emissão 10/03/2015

Data de emissão 25/08/2017

Identificação do valor 
mobiliário

8ª emissão de debêntures

Data de vencimento 25/08/2022

Quantidade

(Unidades)

40.000

Valor mobiliário Debêntures

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Hipótese de resgate e fórmula do valor de resgate: a Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir, inclusive, de 21.3.17, o resgate 
antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das debêntures, com o 
consequente cancelamento de tais debêntures, mediante o pagamento do saldo 
devedor do valor nominal unitário das debêntures, acrescido da remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a primeira data de integralização ou a data de pagamento da 
remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, acrescido de prêmio, incidente sobre o valor do resgate antecipado, 
correspondente a 0,25% ao ano

Possibilidade resgate Sim

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais de debenturistas, a cada debênture em 
circulação caberá um voto. Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia 
geral de debenturistas dependerão de aprovação de debenturistas representando, no 
mínimo, 2/3 das debêntures em circulação, exceto com relação a: I. os quóruns 
expressamente previstos em outras cláusulas da escritura de emissão; e II. as 
alterações, que deverão ser aprovadas por debenturistas representando, no mínimo, 
90% das Debêntures em circulação, (a) das disposições deste item; (b) de qualquer dos 
quóruns previstos na escritura de emissão; (c) da remuneração, exceto pelo disposto na 
escritura de emissão; (d) de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores 
previstos na escritura de emissão; (e) do prazo de vigência das debêntures; (f) da 
espécie das debêntures; (g) da criação de evento de repactuação; (h) das disposições 
relativas a resgate antecipado facultativo; (i) das disposições relativas a amortizações 
antecipadas facultativas; (j) das disposições relativas à oferta facultativa de resgate 
antecipado; ou (k) da redação, alteração, inclusão ou exclusão de qualquer evento de 
inadimplemento. Ocorrendo a renúncia ou o perdão temporário a um evento de 
inadimplemento, aplicar-se- á o disposto na escritura de emissão.

Outras características 
relevantes

Não há
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Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Hipótese de resgate e fórmula do valor de resgate: a Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir, inclusive, de 25.08.2020, o resgate 
antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das debêntures, com o 
consequente cancelamento de tais debêntures, mediante o pagamento do saldo 
devedor do valor nominal unitário das debêntures, acrescido da remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a primeira data de integralização ou a data de pagamento da 
remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, acrescido de prêmio, incidente sobre o valor do resgate antecipado, 
correspondente a 0,40% ao ano.

Outras características 
relevantes

Não há

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais de debenturistas, a cada debênture em 
circulação caberá um voto. Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia 
geral de debenturistas dependerão de aprovação de debenturistas representando, no 
mínimo, 2/3 das debêntures em circulação, exceto com relação a: I. os quóruns 
expressamente previstos em outras cláusulas da escritura de emissão; e II. as 
alterações, que deverão ser aprovadas por debenturistas representando, no mínimo, 
90% das debêntures em circulação, (a) das disposições relacionadas a este item; (b) de 
qualquer dos quóruns previstos na escritura de emissão; (c) da remuneração, exceto 
pelo disposto na escritura de emissão; (d) de quaisquer datas de pagamento de 
quaisquer valores previstos na escritura de emissão; (e) do prazo de vigência das 
debêntures; (f) da espécie das debêntures; (g) da criação de evento de repactuação; (h) 
das disposições relativas a resgate antecipado facultativo; (i) das disposições relativas a 
amortizações antecipadas facultativas; (j) das disposições relativas à oferta facultativa 
de resgate antecipado; ou (k) da redação, alteração, inclusão ou exclusão de qualquer 
evento de inadimplemento. Ocorrendo a renúncia ou o perdão temporário a um evento 
de inadimplemento, aplicar-se- á o disposto na escritura de emissão.

Valor total

(Reais)

400.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto 409.247.096,40

Descrição da restrição Sim, nos termos da Instrução CVM n.º 476. As debêntures somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Restrição a circulação Sim

Valor total

(Reais)

300.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

300

Saldo Devedor em Aberto 107.021.966,34

Descrição da restrição Nos termos da Instrução CVM n.º 476. As notas promissórias somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Restrição a circulação Sim

Valor mobiliário Nota Comercial

Identificação do valor 
mobiliário

5ª Emissão de Notas Promissórias Comercias, em três séries

Data de vencimento 28/12/2020

Data de emissão 28/12/2017
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Outras características 
relevantes

não há

Identificação do valor 
mobiliário

9ª emissão de debêntures

Valor mobiliário Debêntures

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais de Titulares, a cada Nota Comercial em 
circulação caberá um voto. Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia 
geral de Titulares dependerão de aprovação de titulares representando, no mínimo, 2/3 
das notas comerciais em circulação, exceto com relação a: I. os quóruns 
expressamente previstos em outras cláusulas da Nota Comercial; e II. as alterações, 
que deverão ser aprovadas por Titulares representando, no mínimo, 90% das 
debêntures em circulação, (a) de quaisquer disposições relacionadas a Nota Comercial ; 
((b) redução da Remuneração da respectiva série; e/ou (c) postergação de quaisquer 
datas de pagamento de quaisquer valores previstos nas Notas Comerciais relativas à 
respectiva série.

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta 
facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Notas Comerciais, em geral ou 
por série, conforme definido pela Companhia, com o consequente cancelamento de tais 
Notas Comerciais, que será endereçada a todos os Titulares, em geral ou por série, 
conforme definido pela Companhia, sem distinção, assegurada a igualdade de 
condições a todos os Titulares, em geral ou por série, conforme definido pela 
Companhia, para aceitar o resgate antecipado das Notas Comerciais de que forem 
titulares. O valor a ser pago em relação a cada uma das Notas Comerciais indicadas por 
seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
corresponderá ao Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais objeto do resgate, 
acrescido (a) da Remuneração da respectiva série, calculada pro rata temporis, desde a 
Data de Emissão até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de 
resgate antecipado a ser oferecido aos Titulares da respectiva série, a exclusivo critério 
da Companhia, que não poderá ser negativo.

Possibilidade resgate Sim

Descrição da restrição Sim, nos termos da Instrução CVM n.º 476. As debêntures somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Restrição a circulação Sim

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Saldo Devedor em Aberto 610.516.638,60

Data de vencimento 26/03/2023

Data de emissão 26/03/2018

Valor total

(Reais)

600.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

60.000
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Identificação do valor 
mobiliário

10ª emissão de debêntures

Valor mobiliário Debêntures

Data de vencimento 10/12/2026

Data de emissão 10/12/2018

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Hipótese de resgate e fórmula do valor de resgate: a Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir, inclusive, de 26.03.2020, e com 
aviso prévio aos debenturistas, ao Agente Fiduciário, ao escriturador, ao Banco 
Liquidante e à B3, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) 
das debêntures, com o consequente cancelamento de tais debêntures, mediante o 
pagamento do saldo devedor do valor nominal unitário das debêntures, acrescido da 
remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira data de integralização ou a 
data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio, incidente sobre o valor do resgate 
antecipado, correspondente a 0,40% ao ano.

Outras características 
relevantes

Não há

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

I.	Nas deliberações das assembleias gerais de Debenturistas, a cada Debênture em 
circulação caberá um voto. Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia 
geral de Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no 
mínimo, 2/3 das Debêntures em circulação, exceto com relação a: I. os quóruns 
expressamente previstos em outras cláusulas da Escritura de Emissão; e II. as 
alterações, que deverão ser aprovadas por Debenturistas representando, no mínimo, 
90% das debêntures em circulação, (a) das disposições desta cláusula na Escritura ; (b) 
(b) de qualquer dos quóruns previstos na Escritura de Emissão ((c) redução da 
Remuneração; (d) postergação de quaisquer datas de pagamento de quaisquer valores 
previstos na Escritura da Emissão; (e) do prazo de vigência das Debêntures, (f) da 
espécie das Debêntures; (g) da criação de evento de repactuação; (h) das disposições 
relativas a resgate antecipado facultativo; (i) das disposições relativas a amortizações 
antecipadas facultativas; (j) das disposições relativas à Oferta Facultativa de Resgate 
Antecipado; ou (k) da redação, alteração, inclusão ou exclusão de qualquer Evento de 
Inadimplemento.

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Sim, nos termos da Instrução CVM n.º 476. As debêntures somente poderão ser

negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos

90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Valor total

(Reais)

800.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

80.000

Restrição a circulação Sim

Saldo Devedor em Aberto 801.533.203,50
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Valor mobiliário Debêntures

Data de emissão 10/06/2019

Identificação do valor 
mobiliário

11ª Emissão de Debêntures

Outras características 
relevantes

Não há.

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta 
facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Notas Comerciais, em geral ou 
por série, conforme definido pela Companhia, com o consequente cancelamento de tais 
Notas Comerciais, que será endereçada a todos os Titulares, em geral ou por série, 
conforme definido pela Companhia, sem distinção, assegurada a igualdade de 
condições a todos os Titulares, em geral ou por série, conforme definido pela 
Companhia, para aceitar o resgate antecipado das Notas Comerciais de que forem 
titulares. O valor a ser pago em relação a cada uma das Notas Comerciais indicadas por 
seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
corresponderá ao Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais objeto do resgate, 
acrescido (a) da Remuneração da respectiva série, calculada pro rata temporis, desde a 
Data de Emissão até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de 
resgate antecipado a ser oferecido aos Titulares da respectiva série, a exclusivo critério 
da Companhia, que não poderá ser negativo.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais de Debenturistas, a cada uma das 
Debêntures em Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, 
Debenturista ou não. Observado o disposto na Cláusula 10.1 da escritura da emissão, e 
exceto pelo disposto na Cláusula 10.6.1 da escritura da emissão, todas as deliberações 
a serem tomadas em assembleia geral de Debenturistas (inclusive aquelas relativas à 
renúncia ou ao perdão temporário a um Evento de Inadimplemento) dependerão de 
aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das 
Debêntures em Circulação.

Características dos valores 
mobiliários de dívida

.1. vencimento: 1ª série em 10.12.23, 2ª série em 10.12.24, 3ª série em 28.12.26. 

i.2. juros: 107,40% da Taxa DI na primeira série, 110,50% da Taxa DI na segunda série, 
112,50% da Taxa DI na terceira série.

i.3. garantia e, se real, a descrição do objeto: não há.

i.4. na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: crédito 
quirografário.

i.5: eventuais restrições impostas à Companhia em relação à 

(a) distribuição de dividendos: a Companhia não pode distribuir dividendos acima do 
mínimo obrigatório caso esteja em mora com as obrigações das Debêntures;

(b) alienação de determinados ativos: a alienação de ativos que resulte em redução de 
10% do EBITDA, exceto se decorrer de determinação por autoridade antitruste ou de 
reestruturação dentro do grupo econômico da Companhia;

(c) contratação de novas dívidas: não há.

(d) realização de operações societárias envolvendo a Companhia, seus controladores 
ou controladas: a Companhia não pode sem autorização dos Titulares realizar 
reorganização societária da Companhia ou de suas controladas, exceto por aquelas 
realizadas dentro do grupo econômico da Companhia e desde que não envolvam cisão, 
fusão ou incorporação da Companhia. Em caso de operações com a Controladora, 
deverá ser assegurado aos Titulares que o desejarem o resgate das Debêntures de que 
forem titulares.

i.6. o agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato: Planner Trustee 
D.T.V.M. Ltda., com remuneração de R$6.250,00 ao ano, reajustada anualmente pelo 
IGPM.

Quantidade

(Unidades)

40.000

Data de vencimento 10/06/2026
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Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

HHipótese de resgate e fórmula do valor de resgate: A Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, realizar, a partir de 11 de junho de 2022, oferta facultativa de resgate 
antecipado, total das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais 
Debêntures, mediante o pagamento (i) do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures a serem resgatadas, acrescido (ii)  da Remuneração, pro rata temporis 
desde a primeira Data de Integralização ou data de pagamento da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate 
Antecipado Facutlativo e (iii) de prêmio, calculado de acordo com a fórmula prevista na 
Escritura de Emissão, sendo que a variante para o cálculo de referido prêmio 
corresponderá a (a) 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, caso o 
resgate antecipado ocorra entre o período de 11 de junho de 2022 (inclusive) e 10 de 
junho de 2023 (inclusive); (b) 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, caso o 
resgate antecipado ocorra entre o período de 11 de junho de 2023 (inclusive) e 10 de 
junho de 2024 (inclusive); e (c) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano caso o 
resgate antecipado ocorra entre o período de 11 de junho de 2024 (inclusive) e 9 de 
junho de 2026., e (iv) dos Encargos moratórios devidos e não pagos até a data do 
Resgate Antecipado Facultativo, se o caso.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais de Debenturistas, a cada uma das 
Debêntures em Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, 
Debenturista ou não. Observado o disposto na Cláusula 10.1 da escritura da emissão, e 
exceto pelo disposto na Cláusula 10.9 da escritura da emissão, todas as deliberações a 
serem tomadas em assembleia geral de Debenturistas (inclusive aquelas relativas à 
renúncia ou ao perdão temporário a um Evento de Inadimplemento) dependerão de 
aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das 
Debêntures em Circulação.

Características dos valores 
mobiliários de dívida

i.1. vencimento: 10 de junho de 2026 

i.2. juros: 108,50% da Taxa D

i.3. garantia e, se real, a descrição do objeto: não há.

i.4. na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: crédito 
quirografário.

i.5: eventuais restrições impostas à Companhia em relação à 

(a) distribuição de dividendos: a Companhia não pode distribuir dividendos acima do 
mínimo obrigatório caso esteja em mora com as obrigações das Debêntures;

(b) alienação de determinados ativos: a alienação de ativos que resulte em redução de 
10% do EBITDA, exceto se decorrer de determinação por autoridade antitruste ou de 
reestruturação dentro do grupo econômico da Companhia;

(c) contratação de novas dívidas: não há.

(d) realização de operações societárias envolvendo a Companhia, seus controladores 
ou controladas: a Companhia não pode sem autorização dos Titulares realizar 
reorganização societária da Companhia ou de suas controladas, exceto por aquelas 
realizadas dentro do grupo econômico da Companhia e desde que não envolvam cisão, 
fusão ou incorporação da Companhia. Em caso de operações com a Controladora, 
deverá ser assegurado aos Titulares que o desejarem o resgate das Debêntures de que 
forem titulares.

i.6. o agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato: Planner Trustee 
D.T.V.M. Ltda., com remuneração de R$12.000,00 ao ano, reajustada anualmente pelo 
IGPM.

Valor total

(Reais)

600.000.000,04

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Descrição da restrição Sim, nos termos da Instrução CVM nº 476. As debêntures somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Restrição a circulação Sim
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Valor total

(Reais)

200.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

400

Data de vencimento 21/06/2019

Descrição da restrição Sim, nos termos da Instrução CVM n.º 476. As notas promissórias somente poderão ser 

negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Restrição a circulação Sim

Saldo Devedor em Aberto 223.783.791,09

Outras características 
relevantes

Não há

Data de emissão 21/06/2017

Identificação do valor 
mobiliário

4ª Emissão de Notas Promissórias Comercias, em série única

Valor mobiliário Nota Comercial

Data de emissão 19/12/2016

Identificação do valor 
mobiliário

7ª emissão de debêntures

Valor mobiliário Debêntures

Data de vencimento 19/12/2021

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Não será admitido o resgate antecipado das Notas Promissórias, exceto nos casos 
específicos de reorganização societária indicados nas Cártulas, em que será dada a 
opção aos titulares das Nota Promissórias solicitar o resgate antecipado para a 
Emissora, sendo certo que, neste caso, (i) a Emissora deverá comunicar à CETIP, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis do pagamento do resgate antecipado, a 
respeito da ocorrência do resgate antecipado indicando a cláusula da cártula que prevê 
tal opção de resgate antecipado e (ii) o resgate das Notas Promissórias será realizado 
pelo saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada 
pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento,

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Outras características 
relevantes

Não há.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais dos titulares de Notas Promissórias, a cada 
Nota Promissória em

circulação caberá um voto. Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia

geral de titulares dependerão de aprovação de titulares representando, no

mínimo, /4 das Notas Promissórias em circulação, exceto com relação a: I. os quóruns

expressamente previstos em outras cláusulas da escritura de emissão; e II. as

alterações a seguir indicadas, que deverão ser aprovadas por titulares representando, 
no mínimo,

90% das Notas Promissórias em circulação, (a) das disposições relacionadas a este 
item; (b) de

qualquer dos quóruns previstos na cártula de emissão; (c) da remuneração, exceto

pelo disposto na cártula de emissão; (d) de quaisquer datas de pagamento de

quaisquer valores previstos na cártula de emissão; (e) do prazo de vigência das

Notas Promissórias; (f) ) da criação de evento de repactuação; (g)

da criação de evento de resgate antecipado de qualquer espécie; ou (h) da redação, 
alteração, inclusão ou exclusão de qualquer Hipótese de Vencimento Antecipado
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Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Hipótese de resgate e fórmula do valor de resgate: a Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo a partir, inclusive, de 19.12.19, o resgate 
antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das debêntures, com o 
consequente cancelamento de tais debêntures, mediante o pagamento do saldo 
devedor do valor nominal unitário das debêntures, acrescido da remuneração, calculada 
pro rata temporis desde a primeira data de integralização ou a data de pagamento da 
remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, acrescido de prêmio, incidente sobre o valor do resgate antecipado, 
correspondente a 0,40% ao ano.

Características dos valores 
mobiliários de dívida

i.1. vencimento, incluindo as condições de vencimento antecipado: 19.12.21. As 
informações relacionadas ao vencimento antecipado estão descritas no item 18.12 
deste Formulário de Referência.

i.2. juros: 112,25% da Taxa DI.

i.3. garantia e, se real, a descrição do objeto: não há.

i.4. na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: crédito 
quirografário.

i.5: eventuais restrições impostas à Companhia em relação à 

(a) distribuição de dividendos: a Companhia não pode distribuir dividendos acima do 
mínimo obrigatório caso esteja em mora com as obrigações das debêntures;

(b) alienação de determinados ativos: a alienação de ativos que resulte em redução de 
10% do EBITDA, exceto se decorrer de determinação por autoridade antitruste ou de 
reestruturação dentro do grupo econômico da Companhia;

(c) contratação de novas dívidas: não há.

(d) emissão de novos valores mobiliários: nos termos da Instrução CVM 476, a 
Companhia não poderá realizar outra oferta pública da mesma espécie de valores 
mobiliários no prazo de quatro meses do encerramento dessa oferta, a menos que a 
nova oferta seja submetida a registro na CVM;

(e) realização de operações societárias envolvendo a Companhia, seus controladores 
ou controladas: a Companhia não pode sem autorização dos debenturistas realizar 
reorganização societária da Companhia ou de suas controladas, exceto por aquelas 
realizadas dentro do grupo econômico da Companhia e desde que não envolvam cisão, 
fusão ou incorporação da Companhia Em caso de operações com a Controladora, 
deverá ser assegurado aos Debenturistas que o desejarem o resgate das Debêntures 
que forem titulares.

i.6. o agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato: Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com remuneração de R$6.500,00 ao ano, 
reajustada anualmente pelo IGPM.

Descrição da restrição Sim, nos termos da Instrução CVM n.º 476. As debêntures somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Quantidade

(Unidades)

20.000

Valor total

(Reais)

200.000.000,00

Restrição a circulação Sim

Saldo Devedor em Aberto 200.442.607,60
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Quantidade

(Unidades)

500.000

Data de vencimento 25/11/2024

Data de emissão 25/11/2019

Restrição a circulação Sim

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Valor total

(Reais)

500.000.000,00

Outras características 
relevantes

Não há

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais de debenturistas, a cada debênture em 
circulação caberá um voto. Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia 
geral de debenturistas dependerão de aprovação de debenturistas representando, no 
mínimo, 2/3 das debêntures em circulação, exceto com relação a: I. os quóruns 
expressamente previstos em outras cláusulas da escritura de emissão; e II. as 
alterações, que deverão ser aprovadas por debenturistas representando, no mínimo, 
90% das debêntures em circulação, (a) das disposições relacionadas a este item; (b) de 
qualquer dos quóruns previstos na escritura de emissão; (c) da remuneração, exceto 
pelo disposto na escritura de emissão; (d) de quaisquer datas de pagamento de 
quaisquer valores previstos na escritura de emissão; (e) do prazo de vigência das 
debêntures; (f) da espécie das debêntures; (g) da criação de evento de repactuação; (h) 
das disposições relativas a resgate antecipado facultativo; (i) das disposições relativas a 
amortizações antecipadas facultativas; (j) das disposições relativas à oferta facultativa 
de resgate antecipado; ou (k) de qualquer evento de inadimplemento, observado que, 
ocorrendo a renúncia ou o perdão temporário a um evento de inadimplemento, aplicar-
se- á o disposto na escritura de emissão.

Identificação do valor 
mobiliário

12ª Emissão de Debêntures, série única

Valor mobiliário Debêntures

Descrição da restrição Sim, nos termos da Instrução CVM nº 476. As debêntures somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

Hipótese de resgate e fórmula do valor de resgate: A Companhia poderá, a seu 
exclusivo critério, realizar, a partir de 25 de novembro de 2022 (inclusive), resgatar 
antecipadamente a totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de 
tais Debêntures, mediante o pagamento (i) do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures a serem resgatadas, acrescido (ii)  da Remuneração, pro rata temporis 
desde a primeira Data de Integralização ou data de pagamento da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate 
Antecipado Facutlativo e (iii) de prêmio, calculado de acordo com a fórmula prevista na 
Escritura de Emissão, sendo que a variante para o cálculo de referido prêmio 
corresponderá a (a) 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, caso o resgate 
antecipado ocorra entre o período de 25 de novembro de 2022 (inclusive) e 25 de 
novembro de 2023 (exclusive); (b) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano, caso o 
resgate antecipado ocorra entre o período de 25 de novembro de 2023 (inclusive) e 25 
de novembro de 2024 (inclusive); e (iv) dos Encargos moratórios devidos e não pagos 
até a data do Resgate Antecipado Facultativo, se o caso.

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não
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Identificação do valor 
mobiliário

6ª Emissão de Notas Promissórias Comercias, em quatro séries

Valor mobiliário Nota Comercial

Data de vencimento 09/04/2022

Data de emissão 09/04/2020

Características dos valores 
mobiliários de dívida

i.1. vencimento: 25 de novembro de 2024 

i.2. juros: Taxa DI + 1,2%

i.3. garantia e, se real, a descrição do objeto: não há.

i.4. na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: crédito 
quirografário.

i.5: eventuais restrições impostas à Companhia em relação à 

(a) distribuição de dividendos: a Companhia não pode distribuir dividendos acima do 
mínimo obrigatório caso esteja em mora com as obrigações das Debêntures;

(b) alienação de determinados ativos: a alienação de ativos que resulte em redução de 
10% do EBITDA, exceto se decorrer de determinação por autoridade antitruste ou de 
reestruturação dentro do grupo econômico da Companhia;

(c) contratação de novas dívidas: não há.

(d) realização de operações societárias envolvendo a Companhia, seus controladores 
ou controladas: a Companhia não pode sem autorização dos Titulares realizar 
reorganização societária da Companhia ou de suas controladas, exceto por aquelas 
realizadas dentro do grupo econômico da Companhia e desde que não envolvam cisão, 
fusão ou incorporação da Companhia. Em caso de operações com a Controladora, 
deverá ser assegurado aos Titulares que o desejarem o resgate das Debêntures de que 
forem titulares.

i.6. o agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato: Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com remuneração de R$9.900,00 ao ano, 
reajustada anualmente pelo IGPM.

Outras características 
relevantes

Não há

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

das Debêntures em Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, 
Debenturista ou não. Observado o disposto na Cláusula 10.1 da escritura da emissão, e 
exceto pelo disposto na Cláusula 10.9 da escritura da emissão, todas as deliberações a 
serem tomadas em assembleia geral de Debenturistas (inclusive aquelas relativas à 
renúncia ou ao perdão temporário a um Evento de Inadimplemento) dependerão de 
aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das 
Debêntures em Circulação.

Possibilidade resgate Sim

Conversibilidade Não

Descrição da restrição Nos termos da Instrução CVM nº 476. As notas promissórias somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 
90 dias de cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Valor total

(Reais)

650.000.000,00

Quantidade

(Unidades)

130

Restrição a circulação Sim

Saldo Devedor em Aberto 0,00
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Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais de Titulares, a cada Nota Comercial em 
circulação caberá um voto. Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia 
geral de Titulares dependerão de aprovação de titulares representando, no mínimo, 2/3 
das notas comerciais em circulação, exceto com relação a: I. os quóruns 
expressamente previstos em outras cláusulas da Nota Comercial; e II. as alterações, 
que deverão ser aprovadas por Titulares representando, no mínimo, 90% das 
debêntures em circulação, (a) de quaisquer disposições relacionadas a Nota Comercial ; 
((b) redução da Remuneração da respectiva série; e/ou (c) postergação de quaisquer 
datas de pagamento de quaisquer valores previstos nas Notas Comerciais relativas à 
respectiva série.

Outras características 
relevantes

Não Há

Características dos valores 
mobiliários de dívida

i.1. vencimento: 09 de abril de 2022 

i.2. juros: Taxa DI + 1,95%

i.3. garantia e, se real, a descrição do objeto: não há.

i.4. na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: crédito 
quirografário.

i.5: eventuais restrições impostas à Companhia em relação à 

(a) distribuição de dividendos: a Companhia não pode distribuir dividendos acima do 
mínimo obrigatório caso esteja em mora com as obrigações das Debêntures;

(b) alienação de determinados ativos: a alienação de ativos que resulte em redução de 
10% do EBITDA, exceto se decorrer de determinação por autoridade antitruste ou de 
reestruturação dentro do grupo econômico da Companhia;

(c) contratação de novas dívidas: não há.

(d) realização de operações societárias envolvendo a Companhia, seus controladores 
ou controladas: a Companhia não pode sem autorização dos Titulares realizar 
reorganização societária da Companhia ou de suas controladas, exceto por aquelas 
realizadas dentro do grupo econômico da Companhia e desde que não envolvam cisão, 
fusão ou incorporação da Companhia. Em caso de operações com a Controladora, 
deverá ser assegurado aos Titulares que o desejarem o resgate das Debêntures de que 
forem titulares.

i.6. o agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato: Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com remuneração de R$9.000,00 ao ano, 
reajustada anualmente pelo IGPM.

Quantidade

(Unidades)

335.000

Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta 
facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Notas Comerciais, em geral ou 
por série, conforme definido pela Companhia, com o consequente cancelamento de tais 
Notas Comerciais, que será endereçada a todos os Titulares, em geral ou por série, 
conforme definido pela Companhia, sem distinção, assegurada a igualdade de 
condições a todos os Titulares, em geral ou por série, conforme definido pela 
Companhia, para aceitar o resgate antecipado das Notas Comerciais de que forem 
titulares. O valor a ser pago em relação a cada uma das Notas Comerciais indicadas por 
seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
corresponderá ao Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais objeto do resgate, 
acrescido (a) da Remuneração da respectiva série, calculada pro rata temporis, desde a 
Data de Emissão até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de 
resgate antecipado a ser oferecido aos Titulares da respectiva série, a exclusivo critério 
da Companhia, que não poderá ser negativo.

Data de emissão 13/04/2020

Data de vencimento 13/04/2023

Identificação do valor 
mobiliário

13ª Emissão de Debêntures

Valor mobiliário Debêntures
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Hipótese e cálculo do valor de 
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta 
facultativa de resgate antecipado, total ou parcial, das Notas Comerciais, em geral ou 
por série, conforme definido pela Companhia, com o consequente cancelamento de tais 
Notas Comerciais, que será endereçada a todos os Titulares, em geral ou por série, 
conforme definido pela Companhia, sem distinção, assegurada a igualdade de 
condições a todos os Titulares, em geral ou por série, conforme definido pela 
Companhia, para aceitar o resgate antecipado das Notas Comerciais de que forem 
titulares. O valor a ser pago em relação a cada uma das Notas Comerciais indicadas por 
seus respectivos titulares em adesão à Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
corresponderá ao Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais objeto do resgate, 
acrescido (a) da Remuneração da respectiva série, calculada pro rata temporis, desde a 
Data de Emissão até a data do efetivo pagamento; e (b) se for o caso, de prêmio de 
resgate antecipado a ser oferecido aos Titulares da respectiva série, a exclusivo critério 
da Companhia, que não poderá ser negativo..

Possibilidade resgate Sim

Características dos valores 
mobiliários de dívida

i.1. vencimento: 13 de abril de 2023 

i.2. juros: Taxa DI + 1,95%

i.3. garantia e, se real, a descrição do objeto: não há.

i.4. na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: crédito 
quirografário.

i.5: eventuais restrições impostas à Companhia em relação à 

(a) distribuição de dividendos: a Companhia não pode distribuir dividendos acima do 
mínimo obrigatório caso esteja em mora com as obrigações das Debêntures;

(b) alienação de determinados ativos: a alienação de ativos que resulte em redução de 
10% do EBITDA, exceto se decorrer de determinação por autoridade antitruste ou de 
reestruturação dentro do grupo econômico da Companhia;

(c) contratação de novas dívidas: não há.

(d) realização de operações societárias envolvendo a Companhia, seus controladores 
ou controladas: a Companhia não pode sem autorização dos Titulares realizar 
reorganização societária da Companhia ou de suas controladas, exceto por aquelas 
realizadas dentro do grupo econômico da Companhia e desde que não envolvam cisão, 
fusão ou incorporação da Companhia. Em caso de operações com a Controladora, 
deverá ser assegurado aos Titulares que o desejarem o resgate das Debêntures de que 
forem titulares.

i.6. o agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato: Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com remuneração de R$9.000,00 ao ano, 
reajustada anualmente pelo IGPM.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Nas deliberações das assembleias gerais de Titulares, a cada Nota Comercial em 
circulação caberá um voto. Todas as deliberações a serem tomadas em assembleia 
geral de Titulares dependerão de aprovação de titulares representando, no mínimo, 2/3 
das notas comerciais em circulação, exceto com relação a: I. os quóruns 
expressamente previstos em outras cláusulas da Nota Comercial; e II. as alterações, 
que deverão ser aprovadas por Titulares representando, no mínimo, 90% das 
debêntures em circulação, (a) de quaisquer disposições relacionadas a Nota Comercial ; 
((b) redução da Remuneração da respectiva série; e/ou (c) postergação de quaisquer 
datas de pagamento de quaisquer valores previstos nas Notas Comerciais relativas à 
respectiva série.

Valor total

(Reais)

365.000.000,00

Conversibilidade Não

Saldo Devedor em Aberto 0,00

Descrição da restrição Nos termos da Instrução CVM nº 476. As debêntures somente poderão ser negociadas 
nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois de decorridos 90 dias de 
cada subscrição ou aquisição pelos investidores.

Restrição a circulação Sim
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Outras características 
relevantes

Não há
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Debêntures 0 0 1894

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários

Valor Mobiliário Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Investidores Institucionais
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

A Companhia está registrada como emissora de valores mobiliários na categoria "A" junto à 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, sob o n° 01962-3, desde o dia 5 de novembro de 2004, e 

encontra-se atualmente listada no segmento “Tradicional” de governança corporativa da B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa Balcão (“B3”). As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas na B3 

sob o código “DASA3”.  

As debêntures da Companhia em circulação, por sua vez, estão registradas para negociação no 

mercado secundário por meio do Sistema CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários, 

operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados. 
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Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários de sua emissão negociados em mercados 
estrangeiros.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em 
Mercados Estrangeiros
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A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

Em 19 de dezembro de 2016, a Companhia realizou a 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, 

não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de cinco anos 

contado da data de emissão das debêntures, vencendo-se, portanto, em 19 de dezembro de 2021, 

no valor total de emissão de R$200.000.000,00. As debêntures foram objeto de oferta pública, com 

esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. A remuneração das 

debêntures corresponde a 112,25% (cento e vinte por cento) da variação acumulada das taxas 

médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-

grupo" (CETIP). O valor nominal de cada debênture será amortizado em 3 parcelas anuais e 

sucessivas, sendo 33,3300% em 19 de dezembro de 2019, 33,3300% em 19 de dezembro de 2020 

e 33,3400% em 19 de dezembro de 2021. 

Em 21 de junho de 2017, a Companhia realizou a 4ª (quarta) emissão de notas promissórias 

comerciais, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de 

dois anos contado da data de emissão das notas, vencendo-se, portanto, em 21 de junho de 2019, 

no valor total de emissão de R$200.000.000,00. As notas foram objeto de oferta pública, com 

esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. A remuneração das notas 

corresponde a 107,00% (cento e sete por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias 

dos DI – Depósitos Interfinanceiros Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo" 

(CETIP). O valor nominal de cada nota será amortizado em 1 única parcela, na data de vencimento 

das debêntures, qual seja, 21 de junho de 2019. 

Em 25 de agosto de 2017, a Companhia realizou a 8ª (oitava) emissão de debêntures simples, não 

conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de cinco anos contado 

da data de emissão das debêntures, vencendo-se, portanto, em 25 de agosto de 2022, no valor 

total de emissão de R$400.000.000,00. As debêntures foram objeto de oferta pública, com esforços 

restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. A remuneração das debêntures 

corresponde a 108,00% (cento e oito por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias 

dos DI – Depósitos Interfinanceiros Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo" 

(CETIP). O valor nominal de cada debênture será amortizado em 1 única parcela, na data de 

vencimento das debêntures, qual seja, 25 de agosto de 2022. 

Em 28 de dezembro de 2017, a Companhia realizou a 5ª (quinta) emissão de notas promissórias 

comerciais, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, realizada em três séries, com 

prazo de três anos contado da data de emissão das notas, vencendo-se, portanto, em 

28 de dezembro de 2020, no valor total de emissão de R$300.000.000,00. As notas foram objeto 

de oferta pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. A 

remuneração das notas corresponde a 107,50% (cento e sete por cento) da variação acumulada 

das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros Depósitos Interfinanceiros de um dia, 

"over extra-grupo" (CETIP). O valor nominal de cada série das notas será amortizado em 3 parcelas, 

nas datas de vencimento de cada série, quais sejam, 28 de dezembro de 2018 para a primeira 

série, 28 de dezembro de 2019 para a segunda série, e 28 de dezembro de 2020 para a terceira 

série. 

Em 26 de março de 2018, a Companhia realizou a 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não 

conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de cinco anos contado 

da data de emissão das debêntures, vencendo-se, portanto, em 26 de março de 2023, no valor total 

de emissão de R$600.000.000,00. As debêntures foram objeto de oferta pública, com esforços 

restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. A remuneração das debêntures 

corresponde a 108,60% (cento e oito vírgula sessenta por cento) da variação acumulada das taxas 

médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

grupo" (CETIP). O valor nominal de cada debênture será amortizado em 1 única parcela, na data 

de vencimento das debêntures, qual seja, 26 de março de 2023. 

Em 10 de dezembro de 2018, a Companhia realizou a 10ª (décima) emissão de debêntures 

simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, com prazo de (i) 5 

anos contados da data de emissão das debêntures para a primeira série, vencendo-se, portanto, 

em 10 de dezembro de 2023; (ii) 6 anos contados da data de emissão das debêntures para a 

segunda série, vencendo-se, portanto, em 10 de dezembro de 2024; e (iii) 8 anos contados da data 

de emissão das debêntures para a terceira série, vencendo-se, portanto, em 10 de dezembro 

de 2026, no valor total de emissão de R$800.000.000,00. As debêntures foram objeto de oferta 

pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476. A remuneração 

das debêntures corresponde a determinado percentual da variação acumulada das taxas médias 

diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo" 

(CETIP), sendo: (i) 107,40% para a primeira série; (ii) 110,50% para a segunda série; e (iii) 112,50% 

para a terceira série. O valor nominal da primeira série será pago em duas parcelas, sendo a 

primeira devida em 10 de dezembro de 2022 e a segunda devida em 10 de dezembro de 2023. O 

valor nominal da segunda série será pago em uma única parcela, na data de vencimento das 

debêntures da segunda série, qual seja, 10 de dezembro de 2024. O valor nominal da terceira série 

será pago em duas parcelas, sendo a primeira devida em 10 de dezembro de 2025 e a segunda 

devida em 10 de dezembro de 2026. 
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

 (a) como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 

Os recursos resultantes da sexta emissão de debêntures da Companhia, realizada em 20 de abril 

de 2016, no valor de R$200.000.000,00, foram utilizados para reforço do capital de giro e 

refinanciamento de dívidas. 

Os recursos resultantes da sétima emissão de debêntures da Companhia, realizada em 19 de 

dezembro de 2016, no valor de R$200.000.000,00, foram utilizados para reforço do capital de giro. 

Os recursos resultantes da oitava emissão de debêntures da Companhia, realizada em 25 de 

agosto de 2017, no valor de R$400.000.000,00, foram utilizados para reforço do capital de giro. 

Os recursos resultantes da quarta emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, 

realizada em 21 de junho de 2017, no valor de R$200.000.000,00, foram utilizados para resgatar 

parte das debêntures, simples, não conversíveis em ações da sexta emissão de debêntures da 

Companhia. 

Os recursos resultantes da quinta emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, 

realizada em 28 de dezembro de 2017, no valor de R$300.000.000,00, foram utilizados para 

alongamento do perfil de endividamento da Companhia e reforço do capital de giro. 

Os recursos resultantes da nona emissão de debêntures da Companhia, realizada em 26 de março 

de 2018, no valor de R$600.000.000,00, foram utilizados para (i) alongamento do perfil de 

endividamento da Companhia; e (ii) para reforço do capital de giro da Companhia. 

Os recursos resultantes da décima emissão de debêntures da Companhia, realizada em 10 de 

dezembro de 2018, no valor de R$800.000.000,00, foram utilizados para (i) alongamento do perfil 

de endividamento da Companhia; e (ii) para reforço do capital de giro da Companhia. 

(b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 

aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 

Não ocorreram desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as destinações de 

recursos previstas nas respectivas emissões de debêntures e notas promissórias comerciais da 

Companhia. 

(c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 

Não aplicável, uma vez que não houve desvios. 
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou quaisquer ofertas públicas de 

aquisição de ações de emissão de terceiros nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 

de 2016, 2017 e 2018. 
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Complementação ao item 18.5 

Complementação das características relevantes da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª emissões de 
debêntures da Companhia: 

Eventos de inadimplemento que acarretam o vencimento automático das obrigações decorrentes 
das debêntures, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial: 

I. (a) liquidação, dissolução ou extinção da Companhia, exceto se a liquidação, dissolução 
e/ou extinção decorrer de uma operação societária que não constitua um evento de 
inadimplemento; (b) decretação de falência da Companhia e/ou de qualquer controlada; (c) 
pedido de autofalência formulado pela Companhia e/ou por qualquer controlada; (d) pedido de 
falência da Companhia e/ou de qualquer controlada, formulado por terceiros, não elidido no prazo 
legal; ou (e) pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial da Companhia e/ou 
de qualquer controlada, independentemente do deferimento do respectivo pedido; 

II. inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária prevista na escritura 
de emissão, não sanado no prazo de dois dias úteis contados da respectiva data de vencimento;  

III. transformação da forma societária da Companhia de sociedade por ações para qualquer 
outro tipo societário, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; 

IV. cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo a 
Companhia e/ou qualquer controlada, exceto: 

(a) se a operação tiver sido previamente aprovada por debenturistas representando, no 
mínimo, 2/3 das debêntures em circulação; ou 

(b) se tiver sido assegurado aos debenturistas que o desejarem, durante o prazo mínimo de 
seis meses contados da data de publicação das atas dos atos societários relativos à operação, 
o resgate das debêntures de que forem titulares, mediante o pagamento do saldo devedor do 
valor nominal unitário, acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira 
data de integralização ou a data de pagamento de remuneração imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, que, no caso da 7ª, 8ª,  9ª, 10ª e 11ª emissões, 
deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data da respectiva solicitação do 
debenturista nesse sentido; desde que, exclusivamente para a 7ª, 9ª, 10ª e 11ª emissões, esta 
operação, em qualquer caso, não seja uma Operação Societária com a controladora (conforme 
definido abaixo), ou 

(c) Para a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª emissões, se exclusivamente no caso de (i) cisão da 
Controladora da Companhia seguida por incorporação de seu patrimônio cindido pela 
Companhia; (ii) cisão da Companhia onde as Debêntures integrem parcela do patrimônio cindido 
à sua Controladora; (iii) fusão entre a Companhia e sua Controladora; (iv) incorporação, pela 
Companhia, de sua Controladora ou incorporação da Companhia, por sua Controladora; ou (v) 
incorporação, pela Companhia, de ações de sua Controladora (“Operações Societárias com 
Controladora”), tiver sido assegurado aos Debenturistas que o desejarem, durante o prazo 
mínimo de 10 (dez) dias contados da data de convocação das assembleias da Companhia e de 
sua Controladora que deliberarão sobre qualquer dos eventos acima, e, em qualquer caso, 
anteriormente à data de realização das referidas assembleias, o resgate das Debêntures de que 
foram titulares, mediante o pagamento do saldo devedor do Valor Nominal Unitário, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira data de Integralização ou a data de 
pagamento de Remuneração imediatamente  anterior, conforme o caso, até a data do efetivo 
pagamento, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) Dias Uteis contados da data da 
respectiva solicitação do Debenturista nesse sentido, e, em qualquer caso, anteriormente à data 
de realização das referidas assembleias, sendo que  a ausência de manifestação dos 
Debenturistas no prazo estabelecido nesta alínea (c) será entendida como concordância com a 
Operação Societária com a Controladora; ou 

(d) pela incorporação, pela Companhia, de qualquer controlada; ou 
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(e) pela incorporação, pela Companhia, de ações de qualquer sociedade, inclusive 
controlada, com ou sem transferência de ações da Companhia para terceiros no âmbito dessa 
operação desde que, no caso da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª emissões,  não resulte no rebaixamento, 
pela Moody's ou pela Standard & Poor's ou pela Fitch Ratings, da classificação de risco (rating) 
da Companhia, em escala nacional, em duas ou mais notas em relação à classificação de risco 
(rating) da Companhia, em escala nacional, imediatamente anterior à referida incorporação; e no 
caso da 7ª, 9ª e 10ª emissões, a operação não pode envolver uma Operação Societária com a 
Controladora, caso em que serão aplicáveis as alíneas (a) e (c) acima;  ou 

(f) por qualquer reorganização societária realizada entre a Companhia e empresas do 
mesmo grupo econômico, desde que não envolva cisão, fusão e/ou incorporação da Companhia, 
e, no caso da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª emissões, não envolva, cumulativamente, uma Operação 
Societária com a Controladora, caso em que serão aplicáveis as alíneas (a) e (c) acima; ou 

(g) por qualquer operação envolvendo exclusivamente controladas; ou 

V. redução de capital social da Companhia, exceto se previamente aprovada por 
Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das debêntures em circulação, conforme disposto 
no artigo 174, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; no caso da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 
12ª emissões, excetua-se também a redução de capital social para absorção de prejuízos; 

VI. inadimplemento, pela Companhia e/ou por qualquer controlada, de qualquer obrigação 
financeira em valor, individual ou agregado, igual ou superior ao limite previsto na respectiva 
escritura de emissão, ou seu equivalente em outras moedas, não sanado no prazo de cura 
previsto no respectivo contrato ou, se não houver tal prazo, no prazo de cinco dias úteis contados 
da respectiva data de inadimplemento; 

VII. vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira da Companhia e/ou de 
qualquer controlada em valor, individual ou agregado, igual ou superior ao limite previsto na 
respectiva escritura de emissão, ou seu equivalente em outras moedas; 

VIII. não utilização, pela Companhia, dos recursos líquidos obtidos com a respectiva emissão 
estritamente na forma estabelecida na respectiva escritura de emissão; 

IX. no caso da 7ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª emissões, cessão ou qualquer forma de transferência a 
terceiros, no todo ou em parte, pela Companhia, de qualquer de suas obrigações nos termos da 
escritura de emissão, exceto: 

(a) se previamente autorizado por debenturistas representando, no mínimo, 2/3 das 
debêntures em circulação; ou 

(b) se em decorrência de uma operação societária que não constitua um evento de 
inadimplemento, nos termos permitidos pelo inciso IV acima. 

 

Constituem eventos de inadimplemento que podem acarretar o vencimento das obrigações 
decorrentes das debêntures, qualquer dos eventos previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes 
eventos de inadimplemento: 

I. inadimplemento, pela Companhia, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na 
escritura de emissão, não sanado no prazo previsto na escritura da respectiva emissão, sendo 
que o prazo previsto neste inciso não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado 
prazo de cura específico; 

II. alteração e/ou transferência do controle acionário, direto ou indireto, da Companhia, nos 
termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto nas hipóteses em que, após 
anunciada ou ocorrida referida alteração e/ou transferência do controle acionário, as 
classificações de risco (rating) atribuídas na data de emissão à Companhia não sejam objeto de 
rebaixamento em mais de 1 (uma) nota pela Moody's, pela Standard & Poor's e/ou pela Fitch 
Ratings; e, no caso da 8ª emissão, se houver alteração do controle indireto em razão do processo 
de sucessão relacionado ao espólio do Sr. Edson de Godoy Bueno. 
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III. alteração do objeto social disposto no estatuto social da Companhia, que 
substancialmente modifique ou restrinja as atividades desenvolvidas pela Companhia na data de 
emissão; 

IV. comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Companhia na escritura 
de emissão e/ou no contrato de distribuição da oferta é falsa, inconsistente ou incorreta; 

V. protesto de títulos contra a Companhia e/ou qualquer controlada em valor, individual ou 
agregado, igual ou superior ao limite estabelecido na escritura da respectiva emissão, ou seu 
equivalente em outras moedas, exceto se, no prazo de até 10 dias úteis, tiver sido validamente 
comprovado ao agente fiduciário que (a) seja validamente comprovado pela Companhia perante 
a autoridade judicial que o(s) protesto(s) foi/foram efetuado(s) por erro ou má-fé de terceiros; (b) 
o protesto foi cancelado; ou (c) foram prestadas garantidas aceitas pelo juízo competente; 

VI. inadimplemento, pela Companhia, de qualquer decisão ou sentença judicial que esteja 
com trânsito em julgado, ou, para a 10 ª, 11ª e 12ª emissões, sentença arbitral final e irrecorrível 
contra a Companhia e que não seja objeto de ação rescisória; exceto, para a 10ª,11ª, 12ª 
emissões, se comprovada, em até 30 (trinta) Dias Úteis do trânsito em julgado ou da sentença 
arbitral final, conforme o caso, a concessão de tutela provisória com a suspensão dos efeitos da 
sentença ou a obtenção de efeito suspensivo à fase de execução; 

VII. exclusivamente para a 7ª, 9ª, 10ª ,11ª e 12ª. emissões de debêntures, desapropriação, 
confisco ou qualquer outra medida de qualquer entidade governamental brasileira que resulte na 
incapacidade, pela Companhia e/ou por qualquer controlada, da gestão de seus negócios; 

VIII. não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão de qualquer autorização, 
concessão, alvará e/ou licença, que venha a afetar, de forma adversa e significativa, o regular 
exercício, pela Companhia e/ou por qualquer Controlada, de suas atividades; exceto, para a 
10ª,11ª, 12ª emissões, por aquelas (a) que estejam em processo tempestivo de renovação; 
(b) questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial e que obtenham, em até 30 
(trinta) dias, provimento jurisdicional vigente autorizando sua atuação sem as referidas licenças; 
ou (c) cuja falta não tenha um Efeito Adverso Relevante; 

IX. distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos e/ou de juros sobre o 
capital próprio, caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias 
estabelecidas na escritura de emissão, exceto pelo pagamento, em cada exercício social, de 
dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio em valor não superior ao dividendo mínimo 
obrigatório então vigente nos termos da Lei das Sociedades por Ações; 

X. ocorrência, a partir da data de emissão, de oferta pública de aquisição de ações de 
emissão da Companhia, conforme previsto no estatuto social da Companhia, na legislação e/ou 
regulamentação aplicáveis, que resulte no rebaixamento, pela Moody's ou pela Standard & 
Poor's ou pela Fitch Ratings, da classificação de risco (rating), em escala local da Companhia, 
em 2 (duas) ou mais notas em relação à classificação de risco (rating), em escala local da 
Companhia, imediatamente anterior à referida oferta pública de aquisição de ações de emissão 
da Companhia; 

XI. alienação, em uma ou em uma série de operações, relacionadas ou não, de ativos de 
titularidade da Companhia e/ou de qualquer controlada, que comprovadamente resultem na 
redução, em, no mínimo, 10% do EBITDA da Companhia, exceto se tal alienação decorrer de 
determinação das autoridades antitruste ou de reorganização societária entre sociedades 
integrantes do mesmo grupo econômico da Companhia (esta última exceção não se aplica para 
a 10ª emissão); ou 

XIII. não observância, pela Companhia, por 2 (dois) trimestres consecutivos, de qualquer dos 
índices financeiros previstos nas escrituras das respectivas emissões e verificados pelos 
auditores independentes, conforme previsto nas demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia. 

Complementação das características relevantes da 4ª e 5ª emissões de Notas 
Promissórias da Companhia: 
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Constituem hipóteses de vencimento antecipado automático as obrigações decorrentes das 
Notas Promissórias, independente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial: 

I. (a) liquidação, dissolução, extinção da Emissora, exceto se, 

especificamente com relação à extinção, esta decorrer de uma operação 

societária, que não tenha dado causa ao vencimento antecipado das Notas 

Promissórias, nos termos das exceções previstas no item IV abaixo; (b) 

decretação de falência da Emissora e/ou de qualquer Controlada; (c) pedido 

de autofalência formulado pela Emissora e/ou por qualquer Controlada; 

(d) pedido de falência da Emissora e/ou de qualquer Controlada, formulado 

por terceiros, não elidido no prazo legal; ou (e) pedido de recuperação 

judicial ou de recuperação extrajudicial da Emissora e/ou de qualquer 

Controlada, independentemente do deferimento do respectivo pedido; 

II. inadimplemento, pela Emissora de qualquer obrigação pecuniária prevista 

nesta cártula, não sanado no prazo de até 02 (dois) Dias Úteis contados da 

data do respectivo vencimento;  

III. transformação da forma societária da Emissora de modo que ela deixe de 

ser uma sociedade por ações, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das 

Sociedades por Ações; 

IV. cisão, fusão, incorporação, inclusive incorporação de ações, ou qualquer 

forma de reorganização societária envolvendo a Emissora e/ou de qualquer 

Controlada (conforme abaixo definida), exceto:  

(i) se a operação tiver sido previamente aprovada pelos Titulares 

representando, no  caso da 4ª emissão, no mínimo, 3/4 (três quartos) das 

Notas Promissórias em Circulação, e no caso da 5ª emissão, no mínimo 

2/3 (dois terços) das Notas Promissórias em Circulação; ou  

(ii) se, exclusivamente no caso de (a) cisão da Controladora (conforme 

abaixo definida) da Emissora seguida de incorporação de seu patrimônio 

cindido pela Emissora; (b) cisão da Emissora onde as Notas Promissórias 

integrem parcela do patrimônio cindido cujo controle será da sua 

Controladora; (c) fusão entre a Emissora e sua Controladora; (d) 

incorporação, pela Emissora, de sua Controladora ou incorporação da 

Emissora, por sua Controladora; ou (e) incorporação, pela Emissora, de 

ações da sua Controladora (sendo os itens “a” a “e” acima, em conjunto, 

"Operações Societárias com a Controladora"); tiver sido assegurado 

aos Titulares que o desejarem, durante o prazo mínimo de 10 (dez) dias 

contados da data de convocação das assembleias da Emissora e/ou de 

sua Controladora que deliberarão sobre qualquer dos eventos acima, e, 

em qualquer caso, anteriormente à data de realização das referidas 

assembleias, o resgate das Notas Promissórias de que forem titulares, 

mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da 

Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até 

a data do efetivo pagamento, que deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) 

Dias Úteis contados da data da respectiva solicitação do Titulares nesse 

sentido, observado, ainda, a obrigatoriedade de o envio de comunicação 

pela Emissora à CETIP e ao Agente Fiduciário, com antecedência mínima 

de 3 (três) dias úteis do pagamento do resgate antecipado, a respeito da 

ocorrência deste resgate antecipado indicando, inclusive, esta cláusula 
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para a CETIP e para o Agente Fiduciário, e, em qualquer caso, 

anteriormente à data de realização das referidas assembleias, sendo que 

a ausência de manifestação dos Titulares no prazo estabelecido neste 

item (ii) será entendida como concordância com a Operação Societária 

com a Controladora. Caso não seja concedido aos Titulares a opção do 

resgate antecipado, a Operação Societária com a Controladora 

dependerá de aprovação na forma do item (i) acima; ou 

(iii) pela incorporação, pela Emissora, de qualquer Controlada; ou  

(iv) pela incorporação, pela Emissora, de ações de qualquer sociedade 

integrante do mesmo grupo econômico da Emissora (“Grupo 

Econômico”), inclusive Controlada, com ou sem transferência de ações 

da Emissora para terceiros no âmbito dessa operação, desde que não 

envolva uma Operação Societária com a Controladora, caso em que 

serão aplicáveis os itens (i) ou (ii) acima; ou 

(v) por qualquer reorganização societária realizada entre a Emissora e 

empresas do seu grupo econômico, desde que não envolva, 

cumulativamente, (a) uma Operação Societária com a Controladora, caso 

em que serão aplicáveis os itens (i) ou (ii) acima; e (b) cisão, fusão e/ou 

incorporação da Emissora; 

(vi) por qualquer operação envolvendo exclusivamente Controladas;  

(vii) pela incorporação, pela Emissora, de ações de qualquer sociedade desde 

que, cumulativamente, (a) não envolva uma Operação Societária com a 

Controladora, caso em que serão aplicáveis os itens (i) ou (ii) acima; ou 

(b) não resulte no rebaixamento, pela Moody's ou pela Standard & Poor's 

ou pela Fitch Ratings, da classificação de risco (rating) da Emissora, em 

escala nacional, em 2 (duas) notas ou mais em relação à classificação de 

risco (rating) da Emissora, em escala nacional, imediatamente anterior à 

referida incorporação; 

(viii) se, em qualquer caso que não seja uma hipótese específica de cisão, 

incorporação, fusão ou reorganização societária prevista nos itens (i) a 

(vii) acima, tiver sido assegurado aos Titulares que o desejarem, durante 

o prazo mínimo de 6 (seis) meses contados da data de publicação das 

atas das assembleias que aprovaram a operação em questão, o resgate 

das Notas Promissórias de que forem titulares, mediante o pagamento do 

Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata 

temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, que 

deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data da 

respectiva solicitação do Titular nesse sentido, observado, ainda, a 

obrigatoriedade de o envio de comunicação pela Emissora à CETIP e ao 

Agente Fiduciário, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis do 

pagamento do resgate antecipado, a respeito da ocorrência deste resgate 

antecipado indicando, inclusive, esta cláusula para a CETIP e para o 

Agente Fiduciário; 

V. redução de capital social da Emissora, exceto se a operação tiver sido 

previamente aprovada pelos Titulares representando, no caso da 4ª 

emissão, no mínimo, 3/4 (três quartos) das Notas Promissórias em 

Circulação, e no caso da 5ª emissão, no mínimo 2/3 (dois terços) das Notas 
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Promissórias em Circulação, conforme disposto no artigo 174, parágrafo 3º, 

da Lei das Sociedades por Ações;  

VI. inadimplemento, pela Emissora e/ou por qualquer Controlada, de qualquer 

Obrigação Financeira em valor, individual ou agregado, igual ou superior a 

R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), ou seu equivalente em outras 

moedas, não sanado no prazo de cura previsto no respectivo contrato ou, 

se não houver tal prazo, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da 

respectiva data de inadimplemento; 

VII. vencimento antecipado de qualquer Obrigação Financeira da Emissora e/ou 

de qualquer Controlada em valor, individual ou agregado, igual ou superior 

a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), ou seu equivalente em outras 

moedas; 

VIII. não utilização, pela Emissora, dos recursos líquidos obtidos com a Emissão 

estritamente nos termos da Cláusula “Destinação de Recursos”;  

IX. cessão ou qualquer forma de transferência a terceiros, no todo ou em parte, 

pela Emissora, de qualquer de suas obrigações nos termos desta cártula, 

exceto: 

(i) se previamente autorizado por Titulares representando, no caso da 4ª 

emissão, no mínimo, 3/4 (três quartos) das Notas Promissórias em 

Circulação, e no caso da 5ª emissão, no mínimo 2/3 (dois terços) das 

Notas Promissórias em Circulação, ou 

(ii) se em decorrência de uma operação societária que não constitua uma 

Hipótese de Vencimento Antecipado Automático, nos termos permitidos 

pelo item IV acima. 
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Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Companhia não aprovou qualquer plano 
de recompra de ações de sua emissão.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
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Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade Inicial 3.626

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Quantidade final 3.626

Quantidade cancelada 0

Quantidade adquirida 0 0,00

Quantidade alienada 0 0,00

Debêntures

Relação valores mobiliários em 
circulação

1,260000%

Quantidade final 34.198

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade cancelada 1.200.000

Quantidade Inicial 34.198

Quantidade adquirida 1.200.000 25,00

Ações

Exercício social 31/12/2017

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Quantidade adquirida 75.001 25,00

Ordinária

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Quantidade final 109.199

Relação valores mobiliários em 
circulação

4,140000%

Quantidade Inicial 34.198

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade cancelada 0

Ações

Exercício social 31/12/2018

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
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Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

1ª série da 5ª emissão

Quantidade alienada 0 0,00

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Quantidade Inicial 3.626

Quantidade final 3.626

Quantidade adquirida 0 0,00

Relação valores mobiliários em 
circulação

60,380000%

Quantidade cancelada 0

Debêntures

Quantidade final 34.198

Relação valores mobiliários em 
circulação

6,680000%

Movimentação Quantidade (Unidades)
Preço médio ponderado de 
aquisição/alienação (Reais)

Espécie de ação Classe ação preferencial Descrição dos valores mobiliários Fator cotação

Ordinária

Quantidade alienada 0 0,00

Quantidade cancelada 879.534

Quantidade Inicial 913.732

Quantidade adquirida 0 0,00

Ações

Exercício social 31/12/2016

Relação valores mobiliários em 
circulação

14,510000%

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
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Em 3 de outubro de 2016, o Conselho de Administração da Companhia deliberou pelo 

cancelamento de 879.534 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de 

emissão da Companhia e mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social. Em 

função do cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o capital social da Companhia passou 

a ser de R$ 2.234.134.819,75, dividido em 310.923.481 ações ordinárias, nominativas, escriturais 

e sem valor nominal. 

Em 11 de setembro de 2017, o Conselho de Administração da Companhia, condicionado à 

aprovação em Assembleia Geral da aquisição, pela Companhia, de 1.200.000 ações ordinárias, 

nominativas e sem valor nominal, de sua emissão de titularidade do Sr. Romeu Côrtes Domingues 

(“Recompra”), deliberou pelo cancelamento das 1.200.000 ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, objeto da Recompra, sem redução do 

valor do capital social. A Recompra foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 

realizada em 27 de setembro de 2017. Em função do cancelamento das ações objeto da Recompra, 

o capital social da Companhia passou a ser de R$ 2.234.538.941,69, dividido em 311.851.140 

ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

Durante o prazo de exercício do direito de recesso relativo as deliberações aprovadas na 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de setembro de 2017 às 9:00 e na 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de setembro de 2017 às 13:30, 1 

(um) acionista exerceu o direito de recesso, com relação a 1 (uma) ação de emissão da Companhia. 

O reembolso foi de R$ 9,20, que corresponde ao valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 

2016, último balanço patrimonial na época do direito de recesso que havia sido aprovado pela 

Assembleia Geral, com o pagamento tendo sido realizado em 29 de janeiro de 2018 e a ação 

adquirida foi mantida em tesouraria.  

Em 29 de março de 2018, foi aprovada em reunião do Conselho de Administração a proposta de 

aquisição, pela Companhia, de 75.000 (setenta e cinco mil) ações ordinária, nominativas e sem 

valor nominal, de sua emissão e de titularidade do Sr. Octavio Fernandes da Silva Filho, ex-diretor 

da Companhia, ao preço por ação de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), à conta de reserva de capital 

da Companhia. As ações adquiridas foram mantidas em tesouraria. 

A Companhia não utiliza instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial 

(hedge), envolvendo a evolução das cotações das ações por ela emitidas, inclusive no que diz 

respeito a operações associadas a instrumentos tais como “total equity return swap”, ou operações 

assemelhadas. 
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Principais características e locais de consulta

A Política, conforme aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de maio de 2008 e alterada em 
reunião deste mesmo órgão em 10 de agosto de 2011, tem por objetivo estabelecer as regras e procedimentos que deverão ser 
observados pelas Pessoas Vinculadas e pela Companhia no tocante à negociação de valores mobiliários, preservando a transparência 
nas negociações a todos os interessados.

Ademais, as regras da Política definem períodos nos quais as Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar com valores 
mobiliários, de modo a evitar questionamentos com relação ao uso indevido de Informações Relevantes não divulgadas ao público, nos 
moldes da Instrução CVM n.º 358/2002.

A Política pode ser consultada no website da CVM, no endereço www.cvm.gov.br, assim como no website de Relações com Investidores 
da Companhia, no endereço www.dasa3.com.br.

Cargo e/ou função (ii) todos os diretores, gestores/gerentes e demais empregados da Companhia que tenham 
adquirido e/ou vierem a adquirir valores mobiliários de emissão da Companhia; (iii) todos os 
diretores, gestores/gerentes e demais empregados da Companhia que se tornarem elegíveis a 
plano de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aprovado pela Companhia; e (iv) 
todos aqueles que, devido ao cargo ou função desenvolvida, ou à natureza dos serviços 
prestados à Companhia, tenham acesso a “Informações Relevantes” e "Pessoas 
Vinculadas" (conforme definição contida na Política).

Significa a Companhia, seus acionistas controladores, diretos e indiretos, membros do Conselho 
de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria e de quaisquer outros órgãos com funções 
técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, gestores/gerentes e empregados, 
sociedades controladas ou sob controle comum e respectivos acionistas controladores, membros 
da administração e de órgãos com funções técnicas ou consultivas, prestadores de serviços e 
outros profissionais, que tenham aderido expressamente à Política de Negociação com Valores 
Mobiliários de Emissão Própria da Companhia (“Política”) e estejam obrigados a observância das 
regras descritas na Política. Assim, obrigatoriamente deverão aderir à Política: (i) todos os 
conselheiros, diretores, gestores/gerentes e demais empregados da Companhia que possuíam 
valores mobiliários da Companhia na data de aprovação da política de negociação.

Data aprovação 07/05/2008

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
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Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

Antes da divulgação ao público de Informação Relevante, é vedada a negociação, prestação de 
aconselhamento ou assistência de investimento em valores mobiliários de emissão da Companhia 
pelas Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento de tal Informação Relevante ou da data de 
sua divulgação, sendo excluídas da vedação as negociações realizadas por fundos de 
investimento que Pessoas Vinculadas sejam cotistas, desde que não sejam fundos de 
investimento exclusivos ou cujas decisões de negociação do administrador ou gestor da carteira 
sejam diretamente influenciadas pelas Pessoas Vinculadas. É vedada a negociação de valores 
mobiliários da Companhia pelas Pessoas Vinculadas sempre que estiver em curso processo de 
aquisição ou venda de ações ou negociação de valores mobiliários da Companhia por Pessoa 
Vinculada, que seja de conhecimento público, e sempre que tenha sido celebrado instrumento 
para transferência do controle acionário da Companhia, ou se houver sido outorgada opção ou 
mandato para os mesmos fins, ou se existir a intenção de qualquer reorganização societária 
envolvendo a Companhia, até a divulgação do respectivo fato relevante. O Conselho de 
Administração da Companhia não poderá deliberar sobre a aquisição de ações para manutenção 
em tesouraria no período em que ocorrerem os procedimentos iniciais de transferência do 
controle acionário ou atos de reorganização societária, e até que estes se tornem efetivamente 
públicos através de fato relevante. 

Além disso, as Pessoas Vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações com 
valores mobiliários: (i) 15 dias antes da divulgação das informações trimestrais e anuais exigidas 
pela CVM; e (ii) entre a data da deliberação do órgão competente de aumentar o capital social, 
distribuir dividendos e pagar juros sobre o capital próprio e a publicação dos editais ou anúncios. 

As Pessoas Vinculadas que se afastarem de cargos na administração anteriormente à divulgação 
de Informação Relevante originada durante seu período de gestão não poderão negociar com 
valores mobiliários até o que ocorrer primeiro entre: (i) o encerramento do prazo de seis meses 
contados da data de seu afastamento; ou (ii) a divulgação ao público da Informação Relevante. 

As vedações de negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia deixarão de 
vigorar tão logo a Informação Relevante seja divulgada ao público, exceto quando o administrador 
da política de negociação determinar prazos adicionais, que poderá ocorrer nas seguintes 
hipóteses: (i) necessidade de disseminação da Informação Relevante para que os participantes 
do mercado a tenham recebido e processado; e (ii) possibilidade de interferência, em prejuízo da 
Companhia ou de seus acionistas, em ato ou fato associado à Informação Relevante decorrente 
de eventuais negociações com valores mobiliários de emissão da Companhia pelas Pessoas 
Vinculadas. 

Em relação à fiscalização, é dever do Diretor de Relações com Investidores zelar pela divulgação 
das Informações Relevantes ao mercado e ao público investidor em geral, cabendo-lhe monitorar 
e averiguar as negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia por Pessoas 
Vinculadas, especialmente durante os períodos de vedação. Antes do início dos períodos de 
vedação de negociações, o Diretor de Relações com Investidores deve enviar um comunicado por 
escrito às Pessoas Vinculadas, para cientificá-las sobre as restrições relativas à negociação de 
valores mobiliários de emissão da Companhia. As Partes Vinculadas deverão, previamente à 
negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, se assegurar de que não há 
qualquer vedação à negociação, mediante a realização de consulta ao Diretor de Relações com 
Investidores.

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
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20.2 - Outras Informações Relevantes

As Pessoas Vinculadas que vierem a realizar a negociação de valores mobiliários de emissão da 

Companhia após a data de assinatura do respectivo termo de adesão à Política de Negociação 

deverão comunicar ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, na qualidade de 

administrador da Política de Negociação da Companhia, a quantidade total de ações vendidas ou 

adquiridas e o valor envolvido na transação, no prazo de até cinco dias úteis a contar da data da 

referida negociação. 

A Companhia poderá estabelecer períodos de não negociação de outros valores mobiliários que 

não aqueles já listados em sua Política de Negociação. Nesse caso, a Companhia deverá notificar 

imediatamente as Pessoas Vinculadas sobre o fato.  

Conforme previsto na Política de Negociação da Companhia, durante os períodos de vedação de 

negociação, a negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia por Pessoas 

Vinculadas poderá ser excepcionalmente autorizada pelo Diretor de Relações com Investidores da 

Companhia, na condição de administrador de tal Política, mediante solicitação por escrito da 

Pessoa Vinculada em questão, contendo a justificativa da necessidade da negociação. 
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

A Companhia adota uma Política de Divulgação para assegurar que as informações a serem 

divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira correta, precisa e 

tempestiva. 

A Política de Divulgação atualizada está disponível para consulta na página eletrônica da 

Companhia (www.dasa3.com.br) e na página eletrônica da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial 

de computadores, nos endereços acima indicados. 

Para mais detalhes e informações sobre a Política de Divulgação, vide item 21.2 deste Formulário 

de Referência.  
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

Em observância às normas da CVM e, mais especificamente, da Instrução CVM nº 358, de 3 de 

janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358/02”), a Companhia adota uma Política de 

Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo (“Política de Divulgação”) 

que estabelece as regras que o Diretor de Relações com Investidores, a Companhia, seus 

acionistas controladores diretos e indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do 

conselho fiscal e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por 

disposição estatutária, gerentes e empregados, sociedades controladas e/ou sob controle comum 

e respectivos acionistas controladores, membros da administração e de órgãos com funções 

técnicas ou consultivas, prestadores de serviços e outros profissionais, que tenham aderido 

expressamente à Política de Divulgação e estejam obrigados à observância das regras nela 

descritas, ou, ainda, qualquer pessoa nos termos da Instrução CVM 358/02, que embora não tenha 

aderido à Política de Divulgação tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato 

relevante, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, sua controladora e suas 

controladas (“Pessoas Vinculadas”) devem observar no exercício de suas funções, relativas às 

Informações Relevantes (conforme definido abaixo) e às obrigações de sigilo acerca de tais 

informações, que não tenham sido divulgadas ao público, nos termos da Instrução CVM 358/02.  

São regulados pela Instrução CVM 358/02 a divulgação e o uso de informações sobre ato ou fato 

relevante, a divulgação de informações na negociação de valores mobiliários de emissão de 

companhias de capital aberto por acionistas controladores, membros do conselho de administração, 

do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por 

disposição estatutária, e, ainda, na aquisição de lote significativo de ações de emissão de 

companhia aberta, e a negociação de ações de companhia aberta na pendência de fato relevante 

não divulgado ao mercado.  

De acordo com a Instrução CVM 358/02 e a Política de Divulgação da Companhia são consideradas 

informações relevantes: (i) quaisquer decisões de acionista controlador; (ii) deliberações da 

assembleia geral ou dos órgãos da administração; ou (iii) qualquer outro ato ou fato de caráter 

político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro, relacionado aos negócios da 

Companhia e que possa influenciar de modo ponderável (a) na cotação dos valores mobiliários de 

emissão da Companhia ou a eles referenciados; (b) na decisão dos investidores de comprar, vender 

ou manter os valores mobiliários de emissão da Companhia; ou (c) na determinação dos 

investidores com relação ao exercício de quaisquer direitos inerentes à sua condição de titulares 

de valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados (“Informações 

Relevantes”). 

É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Companhia divulgar e comunicar 

por escrito, à CVM, por meio do sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial 

de computadores e à B3 e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários 

de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação, imediatamente após a sua ciência, 

qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia e que seja 

considerado Informação Relevante, bem como zelar pela ampla e imediata disseminação, 

simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à 

negociação, bem como ao público investidor em geral. 

Qualquer Pessoa Vinculada à Companhia que tenha conhecimento de atos ou fatos relevantes que 

possam configurar Informação Relevante, e que saiba que tais informações não são de 

conhecimento do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, deverá informá-lo 

imediatamente, por escrito, a respeito de tais atos ou fatos. Se feita a comunicação por escrito, for 

constatada a omissão na divulgação da referida informação por parte do Diretor de Relações com 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

Investidores, a Pessoa Vinculada à Companhia que tiver conhecimento da Informação Relevante 

deverá cientificar a CVM sobre tal informação, por escrito. 

Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores fazer com que a divulgação de ato ou fato 

relevante preceda ou seja feita simultaneamente à veiculação da informação por qualquer meio de 

comunicação, inclusive através da imprensa ou de reuniões com entidades de classe, investidores, 

analistas ou com o público selecionado, no país ou no exterior. 

A Informação Relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do início ou após o 

encerramento das operações das bolsas de valores. Caso as bolsas de valores não estejam 

operando simultaneamente, a divulgação da Informação Relevante será feita observando-se o 

horário de funcionamento das bolsas de valores localizadas no Brasil. 

A divulgação de Informação Relevante será feita através de publicação no portal de notícias do 

jornal Diário de Notícias na rede mundial de computadores, que disponibilizará ao mercado, com 

acesso gratuito, a íntegra do comunicado de Informação Relevante no endereço eletrônico 

https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal. Além da divulgação no portal de notícias na 

rede mundial de computadores, a Informação Relevante também será divulgada na página 

eletrônica de relações com investidores da Companhia e por meio de sistema eletrônico disponível 

na página da CVM na rede mundial de computadores e às Bolsas de Valores. 

Todas as Pessoas Vinculadas à Companhia que tenham acesso a Informações Relevantes, devem 

assinar termo de adesão à Política de Divulgação da Companhia e guardar sigilo sobre as 

Informações Relevantes ainda não divulgadas e com relação às quais tenham conhecimento em 

razão do cargo ou posição que ocupam na Companhia, zelando ainda para que subordinados e 

terceiros de sua confiança também o façam. Qualquer violação da Política de Divulgação deve ser 

comunicada imediatamente à Companhia. 

A Informação Relevante poderá, excepcionalmente, deixar de ser divulgada se os acionistas 

controladores ou administradores da Companhia entenderem que a sua revelação colocará em 

risco interesse legítimo da Companhia. Nestas situações, a Companhia poderá submeter à 

apreciação da CVM a sua decisão de manter em sigilo tal Informação Relevante, informando as 

razões pelas quais entende que a sua divulgação não deve ser realizada e represente risco a 

interesse legítimo da Companhia. 

Como procedimento para manutenção do sigilo das Informações Relevantes, as Pessoas 

Vinculadas à Companhia não devem discutir Informações Relevantes em lugares públicos, 

conforme estabelece a Política de Divulgação da Companhia. Da mesma forma, as Pessoas 

Vinculadas à Companhia somente deverão tratar de assuntos relacionados às Informações 

Relevantes com aqueles que tenham de fato necessidade de conhecer tal informação.  

A Política de Divulgação da Companhia pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da 

Companhia; e (ii) site da Companhia (www.dasa3.com.br); site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da 

B3 (www.b3.com.br). 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

A pessoa responsável pela execução, acompanhamento e fiscalização do cumprimento da Política 

de Divulgação é o Diretor de Relações com Investidores da Companhia. 
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21.4 - Outras Informações Relevantes

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia entende que não há outras informações relevantes 

relacionadas a esta Seção 21 de seu Formulário de Referência. 
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