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BIOSEV S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845
MANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA BIOSEV S.A. A SER REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2015
O presente manual tem por objetivo prestar esclarecimentos aos Senhores Acionistas
acerca das deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da BIOSEV
S.A. (“Companhia”) que será realizada no dia 22 de julho de 2015, às 14h30 horas
(“Assembleia Extraordinária”), na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, CEP 01452-919, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, conforme Edital de Convocação divulgado nesta data.
I.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

A administração apresenta, nos termos da Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de
2009 (“Instrução CVM 481”), a proposta da administração para as matérias constantes da
ordem do dia a ser objeto de deliberação pelos Senhores Acionistas na Assembleia
Extraordinária, conforme segue:
1. Tomar conhecimento da renúncia de membros do Conselho de Administração da
Companhia e eleger novos membros para substituir os membros renunciantes do
Conselho de Administração da Companhia.
O Sr. Ciro Echesortu renunciou como membro do Conselho de Administração da
Companhia, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia e arquivada em sua
sede. Por conta de referida renúncia, o Conselho de Administração da Companhia, em
reunião realizada em 18 de maio de 2015, aprovou a nomeação do Sr. Adrian Gustavo
Isman para ocupar o cargo vago de membro do Conselho de Administração da Companhia
em substituição ao Sr. Ciro Echesortu, nos termos do artigo 12, §7º, do Estatuto Social da
Companhia c/c o artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, até a Assembleia
Extraordinária.
O Sr. Ian Clive Barnard comunicou à Companhia que, na data da Assembleia
Extraordinária, também renunciará como membro independente do Conselho de
Administração.
Com base no acima exposto, os Senhores Acionistas deverão, na Assembleia
Extraordinária, tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Ciro Echesortu e Ian Clive
Barnard, e eleger novos membros para substituir os membros renunciantes do Conselho
de Administração da Companhia.
Para tanto, a administração da Companhia apresenta as informações dos itens 12.5 a
12.10 do Formulário de Referência, com relação a cada um dos candidatos indicados para
substituir os membros renunciantes do Conselho de Administração da Companhia, nos
termos do artigo 10 da Instrução CVM 481, conforme Anexo I ao presente Manual da
Administração. Os membros a serem eleitos na Assembleia Extraordinária terão mandato
unificado até o final do mandato dos membros renunciantes, o qual se encerra na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício
social a ser encerrado em 31 de março de 2016, nos termos do artigo 12, §7º, do Estatuto
Social da Companhia.
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2. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício
social que se encerrará em 31 de março de 2016.
A administração da Companhia submete à aprovação dos Senhores Acionistas a proposta
de remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social que
se encerrará em 31 de março de 2016, nos termos do artigo 12, inciso I, da Instrução CVM
481, conforme Anexo II ao presente Manual da Administração.
Adicionalmente, a administração da Companhia apresenta as informações indicadas no
item 13 do Formulário de Referência, nos termos do artigo 12, inciso II, da Instrução CVM
481, conforme Anexo III ao presente Manual da Administração.
II.

REPRESENTAÇÃO DOS ACIONISTAS

Nos termos do artigo 7º, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, para participar da
Assembleia Extraordinária, os Senhores Acionistas deverão (i) apresentar um documento
de identidade, caso o acionista seja uma pessoa física; (ii) apresentar os atos societários
pertinentes comprovando a representação legal e documento de identidade do
representante, caso o acionista seja uma pessoa jurídica; e (iii) apresentar, com pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário previsto para início da
Assembleia Extraordinária, (a) comprovante da participação acionária na Companhia
emitido pela instituição depositária, com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores à
Assembleia Extraordinária, e (b) se for o caso, procuração, nos termos do artigo 126,
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
O endereço para o qual os documentos acima mencionados devem ser enviados é:
BIOSEV S.A.
A/C do Diretor de Relações com Investidores
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros
São Paulo, SP
CEP 01452-919
A Companhia recomenda que os Senhores Acionistas antecipem o envio de cópia da
procuração e dos documentos de comprovação da qualidade de acionista e de
representação, remetendo tais documentos via fac-símile para o número (11) 3092 5341,
em atenção ao Diretor de Relações com Investidores, ou por e-mail para ri@biosev.com.
III.

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

Em consonância com a Instrução CVM 481, todos os documentos de interesse dos
Senhores Acionistas para a participação na Assembleia Extraordinária encontram-se à
disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia, no endereço acima
informado, e nos seguintes endereços da rede mundial de computadores
http://www.cvm.gov.br, http://www.bmfbovespa.com.br e http://www.biosev.com/ri.
São Paulo, 07 de julho de 2015.
BIOSEV S.A.
Paulo Prignolato
Diretor de Relações com Investidores
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BIOSEV S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, na forma da lei, os acionistas da Biosev S.A. (“Companhia”), para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de julho de
2015, às 14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar,
Pinheiros, CEP 01452-919, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias
constantes da ordem do dia: (i) tomar conhecimento da renúncia de membros do
Conselho de Administração da Companhia e eleger novos membros para substituir os
membros renunciantes do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) fixar a
remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social
que se encerrará em 31 de março de 2016.
Esclarecimentos. Nos termos do artigo 7º, §4º, do Estatuto Social da Companhia,
para participar da assembleia, os Senhores Acionistas deverão (i) apresentar um
documento de identidade, caso o acionista seja uma pessoa física; (ii) apresentar os
atos societários pertinentes comprovando a representação legal e documento de
identidade do representante, caso o acionista seja uma pessoa jurídica; e (iii)
apresentar, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário
previsto para início da assembleia, (a) comprovante da participação acionária na
Companhia emitido pela instituição depositária, com data máxima de 5 (cinco) dias
anteriores à assembleia; e (b) se for o caso, procuração, nos termos do artigo 126,
§1º, da Lei das Sociedades por Ações.
Finalmente, em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, encontram-se
à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no endereço
eletrônico na Internet da Companhia (www.biosev.com/ri), da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), cópias dos documentos de
interesse dos Senhores Acionistas para a participação na assembleia, incluindo
aqueles exigidos pela Instrução CVM 481/2009.

Claude Pierre Ehlinger
Presidente do Conselho de Administração
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ANEXO I
Informações exigidas pelo artigo 10 da Instrução CVM 481/09
(itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência)
Em cumprimento ao artigo 10 da Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, a
Companhia fornece, abaixo, as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do
Formulário de Referência, relativamente aos membros do Conselho de Administração
candidatos à eleição:
12.5. – Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por
meio de arbitragem
Conforme estabelecido no artigo 41 do nosso Estatuto Social, a resolução de conflitos
por meio de arbitragem se dará da seguinte forma: Nós, nossos acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal devemos resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre quaisquer de nós, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas no nosso Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e
pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo
Mercado.
12.6./8 – Informações sobre os candidatos indicados para substituir os membros
renunciantes do Conselho de Administração da Companhia

Nome

Idade

Órgão administração

Data de
eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de
posse

Foi eleito pelo
controlador

Outros cargos e funções exercidas no emissor
Adrian Gustavo
Isman

52

Pertence apenas ao
Conselho de Administração

22/07/2015

Assembleia
Geral
que vier a deliberar
sobre as contas do
exercício
social
encerrado
em
31/03/2016

227.595.618-28

Dirigente de
Empresas

22 - Conselho de
Administração (Efetivo)

21/08/2015*

Sim

Pertence apenas ao
Conselho de Administração

22/07/2015

Assembleia
Geral
que vier a deliberar
sobre as contas do
exercício
social
encerrado
em
31/03/2016

Membro do Comitê Estratégico.
Neil Roxburgh
Balfour

70
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Nome

Idade

Órgão administração

Data de
eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de
posse

Foi eleito pelo
controlador

21/08/2015*

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor
720110850
(passaporte)

Dirigente de
Empresas

27 - Conselho de Adm.
Independente (Efetivo)

N/A

*Data limite para posse dos candidatos a membros do Conselho de Administração da Companhia a serem
eleitos na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22/07/2015. A data exata da posse
dependerá da assinatura do termo de posse por cada um dos membros eleitos.

Adrian Gustavo Isman - 227.595.618-28
O Sr. Adrian Isman é chefe da plataforma de sucos da Louis Dreyfus Commodities e
presidente do Conselho de Administração da Calyx Agro Ltd. O Sr. Isman ingressou
no Grupo como trader em 1985 na Argentina, onde ele trabalhou para as plataformas
de Grãos, Oleaginosas e de Finanças até 1997. Após 03 anos como presidente da
Marc Rich Investments, ele retornou ao Grupo no Brasil em 2001, onde teve funções
subsequentes na gestão das atividades de energia, café, grãos, oleaginosas e
algodão. Posteriormente, o Sr. Isman se mudou para Cingapura como Diretor
Operacional Regional da Ásia, retornando ao Brasil em 2010 para gerir a fase de
integração referente à fusão entre a LDC Bioenergia e a Santelisa Vale. Depois,
tornou-se Diretor Operacional Regional e chefe da região da América do Norte e
Latina antes de assumir sua posição atual na plataforma de sucos em 2014. O Sr.
Isman possui graduação em Economia na Universidad de Buenos Aires e diploma em
Advanced Management Program da INSEAD e Fundação Dom Cabral. Atualmente, o
Sr. Isman é membro do nosso Conselho de Administração e membro do nosso Comitê
Estratégico. O Sr. Isman declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco
anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial.
Neil Roxburgh Balfour - 720110850 (passaporte)
O Sr. Balfour é cidadão britânico, criado no Peru, formado pela Universidade de
Oxford e bacharel em Direito pela Universidade de Middle Temple. Foi membro do
Parlamento Europeu e banqueiro (Merchant Banker) na Baring Brothers and European
Banking Company, diretor e presidente do conselho de administração de empresas na
área de asset management e investimentos financeiros em desenvolvimento e
construção imobiliária na Polônia, mineração no Cazaquistão e, até recentemente,
agricultura na Ucrânia. O Sr. Balfour é fluente em Inglês, Espanhol e Francês, e vive
no Reino Unido. O Sr. Balfour declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos
cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade
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profissional ou comercial.
12.7. – Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não
sejam estatutários.

Nome

Idade

Órgão administração

Data de
eleição

Prazo do
mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de
posse

Foi eleito pelo
controlador

Outros cargos e funções exercidas no emissor
Adrian Isman

52

Comitê Estratégico

18/05/2015

12/08/2015

227.595.618-28

Dirigente de Empresas

Membro do Comitê
Estratégico

18/05/2015

Sim

Membro do Conselho de Administração.

Adrian Gustavo Isman - 227.595.618-28
Vide informações contidas na planilha do item 12.6/8.
12.9. – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco
até o segundo grau entre: (a) administradores do emissor; (b) administradores
do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do
emissor; (c) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor; e (d) (i)
administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor.
Não existe qualquer relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
nos termos deste item, em relação aos candidatos indicados para substituir os
membros renunciantes do Conselho de Administração.
12.10. – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor; (b)
controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso seja relevante, fornecedor,
cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas.
Não houve qualquer relação de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas nos 03 últimos exercícios sociais nos termos deste item, em relação ao Sr.
Neil Roxburgh Balfour. O Sr. Adrian Gustavo Isman é executivo do grupo controlador
da Companhia.
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ANEXO II
Proposta de remuneração dos administradores
Em cumprimento ao artigo 12, inciso I da Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de
2009, propomos que a remuneração global dos membros do Conselho de
Administração, da diretoria estatutária e do Conselho Fiscal (se instalado) da
Companhia, relativa ao exercício social iniciado em 1º de abril de 2015 e que se
encerrará em 31 de março de 2016, seja fixada em até R$29.513.138,27 (vinte e nove
milhões, quinhentos e treze mil, cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos),
incluindo remuneração fixa, benefícios, contribuição para seguridade social, benefícios
motivados pela cessação do exercício do cargo e remuneração variável de curto e
longo prazo, a ser concedida nos termos do Plano de Remuneração Variável da
Biosev S.A., conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 11 de junho de 2012 e alterada na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 19 de fevereiro de 2013 (“Plano de Remuneração Variável”).
Conforme acima mencionado, a presente proposta de remuneração global dos
administradores engloba o montante máximo de remuneração variável de curto e
longo prazo a ser concedida aos administradores da Companhia relativa ao exercício
social que se encerrará em 31 de março de 2016 com base em premissas que levam
em consideração a superação de todas metas fixadas para a Companhia, para as
respectivas áreas e individualmente para os administradores da Companhia. Ainda
com relação à remuneração variável a ser concedida relativamente ao exercício social
que se encerrará em 31 de março de 2016, a administração da Companhia esclarece
que (i) a remuneração variável de curto prazo será paga em dinheiro em data posterior
ao encerramento de tal exercício social, nos termos do Plano de Remuneração
Variável, após a apuração das metas respectivas; e (ii) a remuneração variável de
longo prazo (remuneração variável diferida) será convertida em Unidades com base no
Valor Médio das Ações no Mercado (Unidades e Valor Médio das Ações no Mercado
conforme definidas no Plano de Remuneração Variável da Companhia), e será paga
de forma diferida, nos termos do Plano de Remuneração Variável.
A administração da Companhia esclarece que a Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 29 de julho de 2014 aprovou o montante de até
R$22.809.537,82 (vinte e dois milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e trinta e
sete reais e oitenta e dois centavos) para a remuneração global dos membros do
Conselho de Administração, da diretoria estatutária e do Conselho Fiscal (se instalado)
da Companhia, para o exercício social findo em 31 de março de 2015, sendo que o
valor efetivamente concedido em referido exercício social foi de R$22.374.317,37
(vinte e dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e
trinta e sete centavos), dos quais (i) R$13.419.885,07 (treze milhões, quatrocentos e
dezenove mil reais, oitocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) referem-se ao
valor efetivamente realizado (pago) em referido exercício social, conforme
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de março de 2015; (ii) R$5.200.875,82 (cinco milhões, duzentos mil, oitocentos e
setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) referem-se à remuneração variável de
9

curto prazo concedida com relação a referido exercício social, cujo pagamento se deu
em dinheiro posteriormente ao seu encerramento; e (iii) R$3.753.556,45 (três milhões,
setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e
cinco centavos) referem-se à remuneração variável de longo prazo concedida com
relação a referido exercício social, convertida em Unidades atribuindo ao Valor Médio
das Ações no Mercado o preço de R$5,57 (cinco reais e cinquenta e sete centavos)
(Unidades e Valor Médio das Ações no Mercado conforme definidas no Plano de
Remuneração Variável da Companhia), cujo pagamento se dará de forma diferida, nos
termos do Plano de Remuneração Variável.
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ANEXO III
Item 13 do Formulário de Referência

13. Remuneração dos administradores
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
a.

Objetivos da política ou prática de remuneração:

Nossas políticas de remuneração para os Diretores, o Conselho de Administração, o Conselho
Fiscal (se instalado) e membros dos comitês de apoio ao Conselho de Administração visam
essencialmente atrair, motivar e reter profissionais de alta competência, com experiência e
capacidade para criar e implementar as estratégias do nosso negócio, e ainda alinhar os
nossos interesses com os interesses de nossos acionistas, de modo a estimular resultados,
baseados no crescimento do nosso negócio no curto, médio e longo prazos.
Tais políticas de remuneração estão estruturadas de forma a recompensar os administradores
em função direta de seu desempenho para o negócio, por meio da aferição de metas préestabelecidas para a Companhia, para as diversas áreas e para os administradores
individualmente, metas estas baseadas em indicadores a serem definidos a cada exercício
fiscal. Para gerar o alinhamento de interesses referido acima e atrair e reter profissionais de
alta qualidade, estabelecemos um posicionamento competitivo de remuneração total baseado
em um painel de empresas com níveis de práticas e profissionalismo comparáveis, e
estabelecemos, a partir desse posicionamento, um conjunto de mecanismos de remuneração
de curto, médio e longo prazos, que acreditamos ser competitivo com os níveis do mercado.
b.

Composição da remuneração

b.i.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração
A partir de 11 de junho de 2012, quando a Política de Remuneração do Conselho de
Administração da Companhia foi aprovada (posteriormente alterada na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 19 de fevereiro de 2013) (“Política de Remuneração
do Conselho de Administração”), a remuneração total do nosso Conselho de Administração, em
conformidade com tal política, passou a poder ser composta dos seguintes elementos:
Remuneração Fixa: tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do tempo e dedicação dos
membros do nosso Conselho, baseado em parâmetros de mercado, visando a remunerar a
contribuição individual para o desempenho e o crescimento do nosso negócio. Pela Política de
Remuneração do Conselho de Administração da Companhia, os Conselheiros podem ser
elegíveis a uma remuneração fixa, a qual é baseada no mercado e utiliza como referência
pesquisa salarial conduzida por empresa externa, independente, com organizações que
tenham práticas comparáveis às nossas e que atuam no Brasil, e conforme estratégia da
Companhia.
Benefícios: visam complementar benefícios da assistência social pública para dar segurança
aos Conselheiros e permitir foco no desempenho de suas funções. Por esta razão, os
Conselheiros podem ter direito a seguro de vida em grupo e cobertura de seguro para diretores
e conselheiros (Directors & Officers - D&O). Em 19 de fevereiro de 2013, uma revisão da
Política de Remuneração do Conselho de Administração aprovou a concessão de previdência
privada e assistência médica para o Presidente do Conselho.
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Remuneração Variável de Curto Prazo: os conselheiros podem ser elegíveis a remuneração
variável de curto prazo que objetiva premiar o alcance e superação das metas dos nossos
negócios, baseadas nos planos de negócios de curto prazo.
Remuneração Variável de Longo Prazo: os conselheiros podem ser elegíveis a remuneração
variável de longo prazo (remuneração variável diferida) que tem o objetivo de gerar
alinhamento dos interesses dos Conselheiros com os dos acionistas no longo prazo, por meio
de resultados consistentes. O mecanismo a ser utilizado para este componente é o da
remuneração variável diferida, baseada na conversão da remuneração variável em Unidades
(phantom shares) com base no Valor Médio das Ações no Mercado (Unidades e Valor Médio
das Ações no Mercado conforme definidas no Plano de Remuneração Variável da Biosev S.A.,
conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de
junho de 2012 e alterada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19
de fevereiro de 2013 (“Plano de Remuneração Variável”)), remuneração esta a ser diferida no
tempo, condicionada a que o membro do nosso conselho não tenha renunciado à sua posição
(“Bônus Diferido”). O total de remunerações variáveis deste tipo eventualmente concedidas
para o Conselho de Administração serão reportadas neste formulário na categoria “Descrição
de Outras Remunerações Variáveis”, visto que não constitui efetivamente remuneração
baseada em outorga de ações ou opções.
Remunerações extra ou por evento: conforme prevista na Política de Remuneração do
Conselho de Administração da Companhia, a critério de assembleia geral, o Presidente e
outros membros do Conselho de Administração poderão vir a ser elegíveis a bônus
excepcionais e não frequentes, baseados em eventos, como o êxito de uma fusão/aquisição ou
a realização de oferta pública de ações, entre outros. As quantias e critérios serão definidos
para cada ocorrência, mediante a recomendação do Comitê de Recursos Humanos e do
Conselho de Administração e com aprovação em assembleia geral.
A nossa Política de Remuneração do Conselho de Administração, não prevê a concessão de
benefícios pós-emprego ou motivados pela cessação do exercício do cargo aos membros do
Conselho de Administração.
Conselho Fiscal
Até o final do exercício social findo em 31 de março de 2015, não tínhamos Conselho Fiscal
instalado.
Em 11 de junho de 2012, foi aprovada a Política de Remuneração do Conselho de
Administração (posteriormente alterada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 19 de fevereiro de 2013), aplicável aos membros do nosso Conselho Fiscal, e em
conformidade com tal política, a remuneração total dos membros do nosso Conselho Fiscal, se
instalado, pode ser composta dos seguintes elementos:
Remuneração Fixa: tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do tempo e dedicação do
membro do conselho fiscal, baseado em parâmetros de mercado e na contribuição individual
para o desempenho e o crescimento do nosso negócio. Pela Política de Remuneração do
Conselho de Administração, aplicável aos membros do Conselho Fiscal (se instalado), os
membros do Conselho Fiscal serão elegíveis apenas à remuneração fixa. Esta remuneração
fixa mensal segue o valor estabelecido conforme prescrito em lei, ou seja, valor equivalente a,
no mínimo, 10% da média da remuneração fixa dos nossos diretores estatutários, excluindo da
base de cálculo desta média os benefícios e a remuneração variável dos nossos diretores
estatutários, aos quais os membros do Conselho Fiscal não são elegíveis.
Benefícios: pela Política de Remuneração do Conselho de Administração, aplicável aos
membros do Conselho Fiscal, se instalado, seus membros poderão ter direito a seguro de vida
em grupo e cobertura de seguro para diretores e conselheiros (Directors & Officers - D&O).
Pela Política de Remuneração do Conselho de Administração, aplicável aos membros do
Conselho Fiscal, se instalado, os membros do Conselho Fiscal não serão elegíveis à nenhum
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tipo de remuneração variável. A política também não prevê a concessão de benefícios pósemprego ou motivados pela cessação do exercício do cargo, tampouco de remunerações
extras ou por evento, aos membros do Conselho Fiscal.
Comitês de Apoio ao Conselho de Administração Não Estatutários
Até o final do exercício social findo em 31 de março de 2012, os membros de comitês de apoio
ao nosso Conselho de Administração não recebiam qualquer tipo de remuneração paga por
nós.
Em 11 de junho de 2012, a nova Política de Remuneração do Conselho de Administração,
aplicável aos membros dos nossos Comitês de Apoio, foi aprovada (posteriormente alterada na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19 de fevereiro de 2013), e em
conformidade com tal política, a remuneração dos membros de Comitês de Apoio ao Conselho
de Administração passou a poder ser composta dos seguintes elementos:
Remuneração Fixa: tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do tempo e dedicação do
membro do comitê, baseado em parâmetros de mercado, e a contribuição individual para o
desempenho e o crescimento do nosso negócio. Pela Política de Remuneração do Conselho
de Administração, aplicável aos membros dos nossos Comitês de Apoio, os membros de
comitês de apoio ao Conselho de Administração podem ter direito a uma remuneração fixa
mensal, estabelecida conforme pesquisa de mercado, realizada por empresa independente, e
conforme estratégia da Companhia. Os membros dos Comitês de Apoio ao Conselho de
Administração, e que também sejam membros do Conselho de Administração ou
administradores da Companhia ou de suas controladas, controladoras, coligadas ou afiliadas,
não são elegíveis a qualquer valor adicional fixo mensal por essa função, exceto pelo
presidente do Comitê de Recursos Humanos.
Benefícios: pela Política de Remuneração do Conselho de Administração, aplicável aos
membros dos Comitês de Apoio ao nosso Conselho de Administração, os seus membros
podem ter direito a seguro de vida em grupo e cobertura de seguro para diretores e
conselheiros (Directors & Officers - D&O).
De acordo com a Política de Remuneração do Conselho de Administração, aplicável aos
nossos membros dos Comitês de Apoio, os membros de Comitês de Apoio ao nosso Conselho
de Administração não são elegíveis à nenhum tipo de remuneração variável. A Política de
Remuneração do Conselho de Administração também não prevê a concessão de benefícios
pós-emprego ou motivados pela cessação do exercício do cargo, tampouco de remunerações
extra ou por evento, aos membros dos Comitês de Apoio ao nosso Conselho de Administração.
Diretoria Estatutária e Não Estatutária (“Diretoria” ou “Diretores”, conforme o caso)
A remuneração total dos mesmos da nossa Diretoria é composta dos seguintes elementos:
Remuneração Fixa: tem por objetivo reconhecer e refletir o valor da posição e das atividades
dos nossos Diretores, de acordo com parâmetros de mercado, e levando em conta também o
desempenho individual, experiência, formação e conhecimento dos nossos Diretores.
Benefícios: visam complementar benefícios da assistência social pública para dar segurança
aos nossos Diretores e permitir foco no desempenho de suas funções, e incluem, dentre
outros, assistência médica, vale refeição, seguro de vida em grupo e cobertura de seguro para
diretores e conselheiros (Directors & Officers - D&O). Para mais informações sobre os
Benefícios da Diretoria referente ao exercício social que se encerrará em 31 de março de 2016,
vide Tabela 13.1.b.iii deste Formulário de Referência.
Remuneração Variável de Curto Prazo: objetiva premiar o alcance e superação das metas da
nossa Companhia, das respectivas áreas e de metas individuais pré-estabelecidas a cada
membro da nossa Diretoria, todas alinhadas ao desempenho, sustentabilidade e à estratégia
de crescimento do nosso negócio em cada exercício social. A remuneração variável de curto
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prazo corresponde a cerca de 50% da remuneração variável total (curto e longo prazo) dos
nossos Diretores, e é paga em dinheiro em data posterior ao encerramento de tal exercício
social, nos termos do Plano de Remuneração Variável, após a apuração das metas
respectivas.
Remuneração Variável de Longo Prazo: tem o objetivo de gerar incentivos para a retenção dos
nossos Diretores, além de alinhar seus interesses aos interesses dos nossos acionistas, de
modo a maximizar a criação de valor ao nosso negócio, por meio de resultados consistentes e
sustentáveis, tanto de médio quanto de longo prazos. O mecanismo utilizado para este
componente é o da remuneração variável diferida (Bônus Diferido), baseada na conversão da
remuneração variável em Unidades (phantom shares) com base no Valor Médio das Ações no
Mercado (Unidades e Valor Médio das Ações no Mercado conforme definidas no Plano de
Remuneração Variável da Companhia), remuneração esta a ser diferida no tempo, sendo o
pagamento vinculado à permanência dos nossos Diretores em nossos quadros, observadas as
exceções previstas no Plano de Remuneração Variável da Companhia ou aprovadas pelo
Comitê de Recursos Humanos da Companhia. A remuneração de longo prazo corresponde a
cerca de 50% da remuneração variável total (curto e longo prazos) dos nossos Diretores. O
total de remunerações variáveis deste tipo eventualmente concedidas aos Diretores serão
reportadas neste formulário na categoria “Participação de resultados” ou “Bônus”, visto que não
constitui efetivamente remuneração baseada em outorga de ações ou opções.
Os números reportados a título de remuneração variável neste formulário referem-se (i) até o
exercício social encerrado em 31 de março de 2014, ao montante em dinheiro efetivamente
reconhecido (pago) em cada período, incluindo concessões de remuneração variável diferida
relativa a exercícios sociais anteriores, não abrangendo novas concessões de remuneração
variável diferida relativas àquele exercício social, e (ii) a partir do exercício social encerrado em
31 de março de 2015, ao montante em dinheiro efetivamente reconhecido (pago) no exercício
social, e à totalidade da remuneração variável de curto e longo prazo concedida relativamente
a cada exercício social, nos termos do Plano de Remuneração Variável, incluindo portanto
remunerações variáveis diferidas de curto e longo prazos pagas ou a serem pagas
posteriormente ao encerramento do exercício social correspondente.
Remunerações extra ou por evento: são remunerações esporádicas, estabelecidas pelo nosso
Conselho de Administração como remunerações extraordinárias para Diretores, em função de
metas específicas geralmente vinculadas a grandes projetos especiais ou a eventos
extraordinários que gerem valor ao nosso negócio. O total de remunerações variáveis deste
tipo serão reportadas para a diretoria estatutária neste formulário na categoria “outros”.
b.ii.
Proporção de cada elemento na remuneração total no exercício social que se
encerrará em 31 de março de 2016 (estimada)

Conselho de
Administração
Diretoria
Estatutária
Diretoria não
Estatutária

Benefícios

Bônus
cash/PPR

Remuneração
baseada em
ações da
companhia

Bônus Diferido
(Phantom
shares)

77%

0%

23%

-

0%

21%

1%

40%

-

38%

57%

3%

22%

-

18%

Remuneração
fixa

b.ii.a.
Proporção (%) de Elementos de Remuneração por Órgão e Grupo de
Administradores (*)
(*) Os valores referentes aos diversos componentes de remuneração variável podem mudar
segundo a meta a ser alcançada. Por conseguinte, as proporções refletem a situação estimada
se a Companhia, as respectivas áreas e os Diretores superarem suas metas e refletem
também as proporções no momento da concessão das remunerações diferidas.
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b.iii.
Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração.
Remuneração Fixa
A remuneração fixa de membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria é
calculada e ajustada considerando os seguintes parâmetros:
a)

Valor intrínseco da função ocupada pelos nossos administradores, baseado (i) no
nível de responsabilidade interna, relevância e impacto potencial das atividades
vinculadas à posição ocupada, de modo a gerar uma grade interna equânime de
remuneração; e (ii) papel e responsabilidade da função perante nossos
stakeholders.
Parâmetros de mercado para cargos de responsabilidades similares obtidos de
pesquisas salariais, e considerando a estratégia do nosso posicionamento para
remuneração fixa.
Desempenho individual, conforme sistema de avaliação por nós adotado, que
considera metas corporativas, de área e individuais objetivas e pré-estabelecidas
a cada exercício social.
Experiência e maturidade dos nossos administradores na função ocupada.
Outros fatores eventuais, como administradores de alto potencial para sucessão,
eventuais riscos para a retenção, habilidades e competências específicas.

b)

c)

d)
e)

Benefícios
Os benefícios para membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria são
determinados e ajustados com base em práticas de mercado, e em conformidade com as
políticas de remuneração da Companhia, bem como são vinculados à remuneração fixa dos
nossos administradores. A tabela a seguir mostra os benefícios a que cada órgão de
administração é elegível:
b.iii.a.

Exercício social encerrado em 31 de março de 2013.
Benefícios

Diretoria

Assistência Médica

SIM

Assistência odontológica

N/A

Seguro de vida em grupo
Vale refeição
Veículo

SIM
SIM
N/A

Previdência Privada

SIM

Férias / 13º salário / FGTS
Verbas rescisórias
Seguro D&O

SIM
SIM
SIM

b.iii.b.

Conselho de
Administração
Apenas para o
Presidente do
Conselho de
Administração
Apenas para o
Presidente do
Conselho de
Administração
SIM
N/A
N/A
Apenas para o
Presidente do
Conselho de
Administração
N/A
N/A
SIM

Conselho Fiscal
N/A

N/A
SIM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SIM

Exercício social encerrado em 31 de março de 2014.
Benefícios

Assistência Médica

Diretoria
SIM

Conselho de
Administração
Apenas para o
Presidente do
Conselho de

Conselho Fiscal
N/A
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Assistência odontológica

N/A

Seguro de vida em grupo
Vale refeição
Veículo

SIM
SIM
N/A

Previdência Privada

SIM

Férias / 13º salário / FGTS
Verbas rescisórias
Seguro D&O

SIM
SIM
SIM

Administração
Apenas para o
Presidente do
Conselho de
Administração
SIM
N/A
N/A
Apenas para o
Presidente do
Conselho de
Administração
N/A
N/A
SIM

N/A
SIM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SIM

b.iii.c. Exercício social encerrado em 31 de março de 2015 e previsão para o exercício
social a encerrar em 31 de março de 2016.
Benefícios
Assistência Médica
Assistência odontológica
Seguro de vida em grupo
Vale refeição
Veículo
Previdência Privada
Férias / 13º salário / FGTS
Verbas rescisórias
Seguro D&O

Diretoria
SIM
N/A
SIM
SIM
N/A
SIM
SIM
SIM
SIM

Conselho de
Administração
N/A
N/A
SIM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SIM

Conselho Fiscal
N/A
N/A
SIM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SIM

Remuneração Variável
A Política de Remuneração do Conselho de Administração e o Plano de Remuneração Variável
da Companhia estabelecem remuneração variável baseada em geração de resultados para os
nossos negócios, conforme tal geração é refletida em metas pré-estabelecidas a cada exercício
social para a Companhia, as respectivas áreas e o administrador individualmente. A cada
exercício social, a remuneração variável dos administradores elegíveis é individualmente
estimada mediante a definição de uma meta de remuneração variável alvo (“target”), a qual
será concedida na proporção em que a nossa Companhia, a respectiva área e os nossos
administradores individualmente tenham atingido as metas ao longo do exercício social objeto
da avaliação. Não temos remuneração variável garantida, podendo a remuneração variável de
um administrador, em caso de desempenho inadequado, ser igual a zero. A meta máxima de
remuneração variável corresponde a um alcance de até 93% superior ao “target”, a qual será
concedida na proporção em que todos os indicadores referentes àquela meta, na sua previsão
mais desafiadora, forem atingidos. As metas são geralmente definidas com base em
indicadores financeiros e estratégicos. Os indicadores objetivos são revistos anualmente,
conforme as estratégias dos nossos negócios. Para o exercício social que se encerrará em 31
de março de 2016, foram estabelecidas metas específicas para os indicadores EBT Ajustado e
FCF (Free Cash Flow), desdobrados em metas objetivas de área e individuais. Ao final do
exercício social é avaliado o atingimento das metas e calculada a remuneração variável
resultante, por meio de uma fórmula que leva em consideração o atingimento das metas da
Companhia, das áreas e das metas individuais dos nossos administradores. A remuneração
variável final pode variar de zero a 1.93 do “target”.
Após a apuração das metas, parcela da remuneração variável correspondente a cerca de 50%
da remuneração variável total, é caracteriza como de curto prazo e é paga em dinheiro durante
o exercício social posterior ao exercício social a que se refere, nos termos do Plano de
Remuneração Variável.
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A parcela remanescente da remuneração variável é caracterizada como de longo prazo. O
mecanismo utilizado para este componente é o da remuneração variável diferida (Bônus
Diferido) baseada na conversão da remuneração variável em Unidades (phantom shares) com
base no Valor Médio das Ações no Mercado (Unidades e Valor Médio das Ações no Mercado
conforme definidas no Plano de Remuneração Variável da Companhia), remuneração esta a
ser diferida no tempo, vinculada, no caso da Diretoria, à permanência em nossos quadros
(observadas as exceções previstas no Plano de Remuneração Variável da Companhia ou
aprovados pelo Comitê de Recursos Humanos da Companhia), e no caso do Conselho de
Administração, ao fato do conselheiro não ter renunciado. Esta parcela da remuneração
variável caracterizado como de longo prazo fica indexada ao Valor Médio das Ações no
Mercado (conforme termo definido no Plano de Remuneração Variável da Companhia), de
forma a incentivar o alinhamento de interesses de nossos administradores e acionistas.
b.iv.

Razões que justificam a composição da remuneração

A composição da remuneração da nossa Diretoria e do nosso Conselho de Administração,
tanto em relação aos elementos que a compõem quanto no peso de cada um deste elementos,
justifica-se especialmente pelos seguintes motivos:
a)

b)

c)
d)

e)

Como parcela relevante da remuneração de nossos administradores é lastreada
em Bônus Diferido (phantom shares) e, portanto, indexada ao Valor Médio das
Ações no Mercado (conforme termo definido no Plano de Remuneração Variável
da Companhia), essa remuneração é uma importante fonte de alinhamento dos
interesses dos nossos administradores e acionistas, além de representar
importante mecanismo de retenção de talentos, na medida em que a saída
voluntária da posição representará perda das parcelas concedidas diferidas e não
pagas até o momento do desligamento (observadas as exceções previstas no
Plano de Remuneração Variável da Companhia ou aprovados pelo Comitê de
Recursos Humanos da Companhia).
Balanceamento entre a remuneração variável de curto e longo prazos, com o
objetivo de gerar resultados sustentáveis e consistentes para os nossos negócios,
permitindo sua perpetuidade e a geração de valor para nossos acionistas.
Equilíbrio entre as diferentes parcelas da remuneração, que incentive a busca de
resultados de curto, médio e longo prazos, dentro de níveis de risco moderados.
Competitividade de remuneração de empresas com práticas semelhantes às
nossas, permitindo atrair e reter os profissionais com as qualificações requeridas
para as diversas funções chave.
Associação de uma parcela significativa da remuneração total dos nossos
administradores aos principais indicadores financeiros e resultados de nossos
negócios.

No caso dos membros do Conselho Fiscal e dos Comitês de Apoio, os objetivos principais são
atrair os profissionais com competência, reputação e perfis requeridos, e dar-lhes as condições
para o desempenho de suas funções.
c.
Principais indicadores de desempenho na determinação de cada elemento da
remuneração
Diretoria Estatutária e Conselho de Administração:
A remuneração fixa e os benefícios dos nossos Diretores e dos membros do nosso Conselho
de Administração são ambos primeiramente balizados por posição de mercado (em relação ao
mercado comparável), peso do cargo avaliado por consultoria independente comparado à
estrutura da Companhia e desempenho individual, conforme sistema de avaliação de
desempenho adotado por nós.
Já a remuneração variável de curto e longo prazo dos nossos Diretores e dos membros do
nosso Conselho de Administração depende de indicadores financeiros e estratégicos, definidos
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a cada ano, em linha com o nosso plano de negócios, gerando alinhamento entre os interesses
dos nossos administradores e os nossos acionistas.
Conselho Fiscal e Comitês de Apoio:
A remuneração e os benefícios dos membros do Conselho Fiscal e dos Comitês de Apoio ao
Conselho de Administração são fixos. O racional para este modelo pauta-se nas seguintes
premissas:
(i)

(ii)

Os membros desses órgãos exercem atividades de cunho eminentemente técnico
e sua importância e impacto não estão necessariamente associados aos nossos
resultados de curto, médio e longo prazos;
Os membros dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração, se forem
empregados, Diretores ou membros do Conselho de Administração, já são
adequadamente remunerados por suas outras funções, de modo que remunerálos também por sua participação em tais comitês representaria um bis in idem.

d.
Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
Conforme explicado no item anterior, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se
instalado, e dos membros dos Comitês de Apoio ao Conselho de Administração não está
relacionada a metas de desempenho.
No que se refere a nossa Diretoria e dos membros do nosso Conselho de Administração, vide
itens 13.1.b e 13.1.c deste Formulário de Referência.
e.
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor
de curto, médio e longo prazo
Entendemos que a nossa Política de Remuneração do Conselho de Administração e o nosso
Plano de Remuneração Variável geram alinhamento de interesses entre nossos
administradores e os nossos acionistas em todas as suas dimensões, na medida em que:
a)

b)

A remuneração fixa e os benefícios dos nossos Diretores e dos nossos
Conselheiros é compatível com as referências de mercado, permitindo atrair
profissionais gabaritados e preparados para exercer responsabilidades com alto
desempenho;
A remuneração variável de curto e longo prazos dos nossos Diretores e dos
membros do nosso Conselho de Administração é lastreada em indicadores
financeiros e estratégicos, definidos a cada ano, em linha com o nosso plano de
negócios, que gera alinhamento entre os interesses dos nossos administradores e
os nossos acionistas. Além disso, a nossa remuneração de longo prazo incentiva
a retenção dos nossos administradores e, portanto, a sustentabilidade do nosso
negócio.

f.
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos
A remuneração da nossa administração não é suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores.
g.
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Os administradores não fazem jus a qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência
de um evento societário pré-determinado. No entanto, conforme item 13.1.b.i, a Política de
Remuneração do Conselho de Administração e o Plano de Remuneração Variável da
Companhia permitem agilidade ao nosso Comitê de Recursos Humanos e ao nosso Conselho
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de Administração para implantar remunerações variáveis extraordinárias, como foi o caso do
plano de remuneração extraordinária relativa à nossa Oferta, que foi vinculado a evento
societário. Para maiores informações a respeito desse tipo de remuneração, vide item 13.1.b.i
deste Formulário de Referência, sob o título “Remunerações extra ou por evento”.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Remuneração total prevista para o exercício corrente que se encerrará em 31/03/2016

Nº de membros
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e
indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de
resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações
Observações

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

9,00

5,00

3,00

17,00

894,240.00

5,549,026.77

559,872.00

7,003,138.77

715,392.00

5,380,185.77

559,872.00

6,655,449.77

0.00

168,841.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

178,848.00

0.00

0.00

178,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

475,200.00

19,487,020.37

0.00

19,962,220.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,487,020.37

0.00

19,487,020.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95,040.00

0.00

0.00

95,040.00

380,160.00

0.00

0.00

380,160.00

0.00

336,098.45

0.00

336,098.45

0.00

2,211,680.69

0.00

2,211,680.69

0.00

0.00

0.00

0.00

O número de membros corresponde à média estimada do número de membros de
cada órgão a ser apurado mensalmente quando do encerramento do exercício
social, conforme estabelecido Ofício-Circular CVM/SEP/N°02/2015.
Os números reportados a título de remuneração variável referem-se ao montante
em dinheiro efetivamente reconhecido (pago) no exercício social, e à totalidade da
remuneração variável de curto e longo prazo concedida relativamente ao exercício
social, nos termos do Plano de Remuneração Variável, incluindo portanto
remunerações variáveis diferidas de curto e longo prazos pagas ou a serem pagas
posteriormente ao encerramento do exercício social correspondente.
Contribuímos ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre a nossa receita
bruta, nos termos da Lei n.º 10.256, de 9 de julho de 2001, razão pela qual deixou
de contabilizar os valores de tal contribuição relativos à remuneração de seus
administradores de forma segregada.

Total da remuneração

1,369,440.00

27,583,826.27

559,872.00

29,513,138.27

Remuneração total prevista para o Exercício Social encerrado em 31/03/2015

Nº de membros
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações
Observações

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

9,00

5,00

0,00

14,00

955,000.00

5,816,181.28

0.00

6,771,181.28

764,000.00

5,509,022.64

0.00

6,273,022.64

0.00

307,158.64

0.00

307,158.64

0.00

0.00

0.00

0.00

191,000.00

0.00

0.00

191,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,994,242.25

0.00

12,994,242.25

0.00

2,505,001.34

0.00

2,505,001.34

0.00

10,489,240.91

0.00

10,489,240.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

2,608,893.84

0.00

2,608,893.84

0.00

0.00

0.00

0.00

O número de membros corresponde à média do número de membros de cada
órgão
apurado
mensalmente,
conforme
estabelecido
Ofício-Circular
CVM/SEP/N°02/2015.
Os números reportados a título de remuneração variável referem-se ao montante
em dinheiro efetivamente reconhecido (pago) no exercício social, e à totalidade da
remuneração variável de curto e longo prazo concedida relativamente ao exercício
social, nos termos do Plano de Remuneração Variável, incluindo portanto
remunerações variáveis diferidas de curto e longo prazos pagas ou a serem pagas
posteriormente ao encerramento do exercício social correspondente. Além disso,
os valores acima são baseados na conversão da remuneração variável de longo
prazo em Unidades atribuindo ao Valor Médio das Ações no Mercado o preço de
R$ 5,57.
Contribuímos ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre a nossa receita
bruta de comercialização, nos termos da Lei n.º 10.256, de 9 de julho de 2001,
razão pela qual deixou de contabilizar os valores de tal contribuição relativos à
remuneração de seus administradores de forma segregada.

Total da remuneração

955,000.00

21,419,317.37

0.00

22,374,317.37

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/03/2014 – Valores Anuais
Conselho de
Diretoria
Conselho
Administração
Estatutária
Fiscal
Total
13,75
Nº de membros
8,75
5,00
0,00
Remuneração fixa
anual
7,404,870.10
Salário ou pró-labore
919,829.50
6.485.040,60
0,00
386.775,54
Benefícios direto e
0,00
386.775,54
0,00
indireto
0,00
Participações em
0,00
0,00
0,00
comitês
229,957.37
Outros
229,957.37
0,00
0,00
0,00
Descrição de outras
0,00
0,00
0,00
remunerações fixas
Remuneração
variável
5.954.845,65
Bônus
0,00
5.954.845,65
0,00
1.180.180,00
Participação de
0,00
1.180.180,00
0,00
resultados
0,00
Participação em
0,00
0,00
0,00
reuniões
0,00
Comissões
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros
0,00
0,00
0,00
Descrição de outras
remunerações
variáveis
Pós-emprego
0,00
0,00
0,00
0,00
Cessação do cargo
2.260.876,00
0,00
2.260.876,00
0,00
Baseada em ações
0,00
0,00
0,00
0,00
Observações
O número de membros corresponde à média do número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, conforme estabelecido Ofício-Circular CVM/SEP/N°02/2015.
Os números reportados a título de remuneração variável neste formulário referem-se
ao montante em dinheiro efetivamente reconhecido (pago) em cada período,
incluindo concessões de remuneração variável diferida relativa a exercícios sociais
anteriores, não abrangendo novas concessões de remuneração variável diferida
relativas àquele exercício social.
Contribuímos ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre a nossa receita
bruta de comercialização, nos termos da Lei n.º 10.256, de 9 de julho de 2001, razão
pela qual deixou de contabilizar os valores de tal contribuição relativos à
remuneração de seus administradores de forma segregada.
Total da remuneração

1.149.786,87

16.267.717,79

0,00

17.417.504,66

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/03/2013 – Valores Anuais
Conselho de
Diretoria
Administração
Estatutária
Conselho Fiscal
Nº de membros
8,92
4,25
0,00
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
918,148.03
2.783.987,20
0,00
Benefícios direto e
854,40
187.105,68
0,00
indireto
Participações em comitês
0,00
0,00
0,00
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros

Total
13,17
3,702,135.23
187.960,08
0,00

229,537.01

0,00

0,00

229,537.01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.232.490,89
634.253,50
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.232.490,89
634.253,50
0,00
0,00
0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis
Pós-emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações
Observações

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O número de membros corresponde à média do número de membros de cada
órgão
apurado
mensalmente,
conforme
estabelecido
Ofício-Circular
CVM/SEP/N°02/2015.
Os números reportados a título de remuneração variável neste formulário
referem-se ao montante em dinheiro efetivamente reconhecido (pago) em cada
período, incluindo concessões de remuneração variável diferida relativa a
exercícios sociais anteriores, não abrangendo novas concessões de remuneração
variável diferida relativas àquele exercício social.
Contribuímos ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre a nossa receita
bruta de comercialização, nos termos da Lei n.º 10.256, de 9 de julho de 2001,
razão pela qual deixou de contabilizar os valores de tal contribuição relativos à
remuneração de seus administradores de forma segregada.

Total da remuneração

1.148.539,44

4.837.837,27

0,00

5.986.376,71

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e
conselho fiscal
Até o final do exercício social encerrado em 31 de março de 2012, a Companhia utilizava uma
política salarial alinhada com seus acionistas controladores. Em tal política, os membros do nosso
Conselho de Administração não eram elegíveis a qualquer forma de remuneração variável.
A Política de Remuneração do Conselho de Administração foi aprovada em 11 de junho de 2012, e
a partir de então passou a permitir remuneração variável aos membros do nosso Conselho de
Administração, enquanto os membros do nosso Conselho Fiscal, se instalado, e dos Comitês de
Apoio ao nosso Conselho de Administração continuaram não sendo elegíveis a remuneração
variável. Posteriormente, a Política de Remuneração do Conselho de Administração foi alterada em
19 de fevereiro de 2013, sem que tais condições fossem alteradas.
Nas tabelas abaixo, portanto, refletem-se apenas as remunerações variáveis pagas e previstas aos
membros do nosso Conselho de Administração e da nossa diretoria estatutária:

Tabela 13.3.a Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2015/2016, a
encerrar em 31/03/2016)
Item / Ano
Número de membros
Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Bônus diferido
Valor Mínimo Previsto no plano de

Conselho de
Administração
9.00
-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

5.00
-

0
-

R$ 0.00-

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 475,200.00

R$ 0.00

R$ 0.00

--

-

-

R$ 0.00-

-

R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 475,200.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 19,487,020.37
R$ 13,714,619.27
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Remuneração baseada em ações

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

-

-

-

Tabela 13.3.b Remuneração variável – Exercício Social 2014/2015, encerrado em 31/03/2015
Item / Ano
Número de membros
Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social*
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social*
Bônus diferido
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Remuneração baseada em ações

Conselho de
Administração
0
-

Diretoria Estatutária
5.00
-

Conselho Fiscal

-

-

-

R$ 0,00

R$ 7.981.897,48

-

R$ 0,00

R$ 3.990.948,74

-

0
-

R$ 3,023,139.02
-

-

-

-

-

-

R$

R$ 2.284.258,19

-

R$

R$ 1.142.129,09

-

R$ 1,534,808.61
-

-

-

-

-

-

R$

R$ 4.435.000,00

-

R$

R$ 2.217.500,00

-

-

-

-

* Além dos valores de remuneração variável efetivamente reconhecidos no resultado do exercício
social encerrado em 31 de março de 2015, (i) o montante de R$5.200.875,82 foi concedido a título
de remuneração variável de curto prazo relativa a referido exercício social, cujo pagamento se deu
em dinheiro posteriormente ao encerramento de referido exercício social; e (ii) o montante de
R$3.753.556,45 foi concedido a título de remuneração variável de longo prazo relativa a referido
exercício social, convertida em Unidades atribuindo ao Valor Médio das Ações no Mercado o preço
de R$5,57 (Unidades e Valor Médio das Ações no Mercado conforme definidas no Plano de
Remuneração Variável da Companhia), cujo pagamento se dará de forma diferida, nos termos do
Plano de Remuneração Variável.
Tabela 13.3.c Remuneração variável – Exercício Social 2013/2014, encerrado em 31/03/2014
Item / Ano
Número de membros
Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração

Conselho de
Administração
9.00
-

Diretoria Estatutária
6.00
-

-

-

-

R$ 3.044.756,21

R$ 6.191.730,24

-

Conselho Fiscal
0
-

Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Bônus diferido
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Remuneração baseada em ações

R$ 1.522.378,10

R$ 3.095.865,12

-

-

-

-

-

-

-

R$ 348.000,00

R$ 1.180.180,00

-

R$ 174.000,00

R$ 590.090,00

-

-

-

-

-

-

-

R$ 816.147,29

R$ 1.011.943,72

-

R$ 408.073,65

R$ 505.971,86

-

-

-

-

Tabela 13.3.d Remuneração variável – Exercício Social 2012/2013, encerrado em 31/03/2013
Item / Ano
Número de membros
Bônus
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
** Valor Máximo Previsto no plano
de remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Valor efetivamente pago
Participação nos Resultados
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Valor efetivamente pago
Bônus diferido
Valor Mínimo Previsto no plano de
remuneração
Valor Máximo Previsto no plano de
remuneração
Valor Previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas (“Target”)
Valor efetivamente pago
Remuneração baseada em ações

Conselho de
Administração
9.00
-

Diretoria Estatutária
5.00
-

-

-

-

R$ 1.720.000,00

R$ 4.144.212,00

-

R$ 860.000,00

R$ 3.094.628,75

-

-

R$ 1.232.490,86
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$ 634.253,50
-

-

-

R$ 699.882,77

-

-

R$ 1.049.824,16

-

-

R$ 874.853,47

-

-

-

-

** A previsão de pagamento efetivo agosto de 2012

Conselho Fiscal
0
-

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e
diretoria estatutária
a.
Termos e Condições Gerais
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
b.
Principais Objetivos do Plano
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
c.
Forma como o plano contribui para esses objetivos
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
d.
Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
e.
Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
f.
Número máximo de ações abrangidas
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
g.
Número máximo de opções a serem outorgadas
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
h.
Condições de aquisição de ações
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
i.
Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
j.
Critérios para fixação do prazo de exercício
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
k.
Forma de Liquidação
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
l.
Restrições à transferência das ações
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
m.
Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.
n.
Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações

Não aplicável, pois o instrumento de Bônus Diferido (phantom shares) por nós utilizado para
remuneração de longo prazo não resulta em emissão de nossas ações ou outorga de opções.

13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis,
detidas por administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Informações em 31 de março de 2015:
Emissor
Companhia

Diretoria
0 ações

Conselho de
Administração
158.185 ações

Conselho Fiscal
0 ações

13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária
Não aplicável.

13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de
administração e pela diretoria estatutária
Não aplicável.

30

13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Não aplicável.

13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.6 a 13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções
Não aplicável.

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários
Item
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Número de membros
1 (Presidente)
5
Nome do plano
Itaú Flex prev PGBL
Itaú Flex prev PGBL
Quantidade de administradores
que reúnem condições para se
0
0
aposentar
Condições para se aposentar
Não
Não
antecipadamente
Valor acumulado atualizado das
contribuições acumuladas até o
encerramento do último exercício
social, descontada a parcela
R$ 0,00
R$ 437,612.11
relativa às contribuições feitas
diretamente pelos
administradores
Valor total acumulado das
contribuições realizadas durante
o último exercício social,
R$ 0,00
R$ 238,856.96
descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente
pelos administradores
Possibilidade de resgate
N/A
SIM
antecipado e condições
* As condições de resgate estão contidas no regulamento do plano controlado pela Companhia.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho
fiscal

Nº de membros
Valor da maior
remuneração (Reais)
Valor da menor
remuneração (Reais)
Valor médio da
remuneração (Reais)

Diretoria Estatutária
31/03/2015
31/03/2014
31/03/2013
5,00
5,00
5,00
2.562.158,00
153.300,00
836.055,00

Conselho de Administração
31/05/2015
31/03/2014
31/03/2013
9,00
9,00
9,00
757.585,00
60.000,00
191.264,00

Observação:
31/03/2015
31/03/2014
31/03/2013

Diretoria Estatutária
Não divulgação amparada em medida liminar obtida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF).
Não divulgação amparada em medida liminar obtida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF).
* Exceto no caso de administradores que renunciaram à remuneração, o valor médio da remuneração anual de cada órgão
corresponde à divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão (letra “d” do item 13.2) pelo número de membros
informado para o respectivo órgão (letra “b” do item 13.2). Nos casos em que algum administrador renunciou à remuneração,
ele não foi considerado para o cálculo do valor médio da remuneração anual, embora permaneça a ser computado para a
indicação do número de membros (letra “a”). Neste caso, usamos o campo de observação para apontar o número de membros
efetivamente utilizado para o cálculo da remuneração média.
O valor da menor remuneração anual individual de cada órgão foi apurado com a exclusão de todos os membros do respectivo
órgão que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses. Quando tal procedimento foi necessário, utilizamos o campo
“Observação” na tabela para apontar que o valor foi apurado com a exclusão de membros do órgão. O valor da maior
remuneração anual individual de cada órgão foi apurado sem qualquer exclusão, considerando todas as remunerações
reconhecidas no resultado.

13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
Com exceção da cobertura de seguro de Directors & Officers - D&O proporcionada aos
administradores, não há arranjos contratuais de indenização ou seguro por saída da
Companhia ou de órgãos estatutários para qualquer dos administradores na data deste
Formulário de Referência.

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Percentual de Partes relacionadas
2014/2015
2013/2014
2012/2013
0%
20%
70%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal,
agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que
ocupam
Tabela 13.14 A - Remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal recebida por qualquer razão que não a função que
ocupam (exercício encerrado em 31/03/2015)
Item / Órgão
Remuneração a membros paga por
qualquer razão que não a função que
ocupam:
Comissões
Serviços de consultoria/assessoria
Outros

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

-

-

-

Tabela 13.14 B - Remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal recebida por qualquer razão que não a função que
ocupam (exercício encerrado em 31/03/2014)
Item / Órgão
Remuneração a membros paga por
qualquer razão que não a função que
ocupam:
Comissões
Serviços de consultoria/assessoria
Outros

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

-

-

-

Tabela 13.14C - Remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal recebida por qualquer razão que não a função que
ocupam (exercício encerrado em 31/03/2013)
Item / Órgão
Remuneração a membros paga por
qualquer razão que não a função que
ocupam:
Comissões
Serviços de consultoria/assessoria
Outros

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

-

-

-

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
Os membros do Conselho de Administração, da diretoria estatutária e do Conselho Fiscal não
recebem remuneração do acionista controlador ou de sociedades sobre controle comum em
razão do desempenho de suas funções na nossa Companhia.

13.16 - Outras informações relevantes
Não há outras informações a fornecer.
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