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POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 16.670.085/0001-55 – NIRE nº 3130001144-5
Av. Bernardo de Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, MG

“Certificamos que o presente documento contém a Política de Remuneração da Administração da Localiza,
aprovadas na Reunião do Conselho de Administração de 21 de março de 2018”.

Belo Horizonte, 21 de março de 2018.

________________________________________________
José Salim Mattar Junior
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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1.

NORMAS GERAIS
1.1. Introdução
1.1.1.

Este documento estabelece a Política de Remuneração da Administração (“Política”) da Localiza,
elaborada de acordo com a Lei nº 6.404/76, as boas práticas de governança corporativa do Novo
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, bem como as normas gerais emitidas pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) sobre o assunto.

1.1.2.

Quaisquer dúvidas acerca das disposições da presente Política, da regulamentação aplicável pela
CVM ou outros órgãos reguladores nacionais e estrangeiros a que a Localiza esteja sujeita deverão
ser esclarecidas com o Diretor de Relações com Investidores.

1.2. Definições
1.2.1.

Na aplicação e interpretação dos termos e condições contidos na presente Política, os termos abaixo
relacionados terão os seguintes significados:

“Acionistas Controladores”

Acionista ou Grupo de Acionistas que exerça(m) o poder de controle da
Localiza, conforme definido em seu Estatuto Social.

“Administradores”

São os Diretores e membros do Conselho de Administração referidos
individualmente ou conjuntamente.

“Bolsas de Valores”

B3 e quaisquer outras Bolsas de Valores ou mercados organizados de balcão
de negociação em que a Localiza tenha Valores Mobiliários admitidos à
negociação, no Brasil ou no exterior.

“Diretor de Relações
com Investidores”

Diretor estatutário da Localiza responsável pela prestação de informações
ao mercado, à CVM e à Bolsa de Valores ou entidade de mercado de balcão
organizado, dentre outras atribuições previstas em regulamentação editada
pela CVM, bem como por administrar e fiscalizar a aplicação da Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação com
Valores Mobiliários da Localiza.

“Órgãos com funções
técnicas ou consultivas”

Órgãos da Localiza criados por seu Estatuto Social, com funções técnicas ou
destinadas a aconselhar os seus Administradores.

“Pessoas Sujeitas às
Políticas”

São as pessoas que deverão obedecer às regras e diretrizes estabelecidas na
presente Política, quais sejam: a própria Companhia, seu(s) acionista(s)
controlador(es), seu(s) Administrador(s), membros do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por
disposição estatutária.

“Termo de Adesão”

Termo de adesão, na forma do Anexo I, a ser firmado conforme o artigo 16,
§ 1º, da Instrução CVM nº 358/02 por cada uma das Pessoas Sujeitas às
Políticas, por meio do qual cada pessoa manifesta sua ciência quanto às
regras contidas na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e na
Política de Negociação de Valores Mobiliários da Localiza e assume a
obrigação de cumpri-las e de zelar para que as regras sejam cumpridas por
subordinados e terceiros de sua confiança, incluindo Pessoas Vinculadas e
Contatos Comerciais.

“Valores Mobiliários”

Quaisquer ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos (incluindo
aqueles emitidos fora do Brasil com lastro em ações) e direitos de
subscrição, notas promissórias, opções de compra ou de venda, índices e
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derivativos de qualquer espécie ou, ainda, quaisquer outros títulos ou
contratos de investimento coletivo de emissão da Localiza, ou a eles
referenciados, que por determinação legal, sejam considerados Valores
Mobiliários.
2.

OBJETIVO E ABRANGÊNCIA
2.1. A presente Política tem por objetivo estabelecer os critérios de remuneração dos Administradores da
Companhia, de forma a utilizar a remuneração como ferramenta efetiva de atração, motivação e retenção dos
Administradores e assegurar que seja estruturada de forma justa e compatível com as funções e os riscos
inerentes a cada cargo, proporcionando o alinhamento de seus interesses com os interesses de longo prazo
da Companhia.

3.

COMPETÊNCIA
3.1. Ao final de cada exercício, o Conselho de Administração fará elaborar, baseando-se na recomendação do
Comitê de Gestão de Pessoas, proposta para o montante global da remuneração da Administração (“Proposta
de Remuneração”), que será submetida à aprovação da Assembleia Geral.
3.1.1.

A fim de evitar conflito de interesses, na deliberação referente à aprovação da Proposta de
Remuneração, deverão abster-se de votar os acionistas que forem também Administradores da
Companhia.

3.2. Aprovada a Proposta de Remuneração pela Assembleia Geral, caberá ao Conselho de Administração, em
reunião, fixar a remuneração individual dos membros do Conselho e Diretores.
3.3. O membro do Conselho de Administração que acumula cargo de Diretor na Companhia não será remunerado
como membro do Conselho.

3.4. O Conselho de Administração poderá submeter à aprovação da Assembleia Geral planos de incentivo de longo
prazo mediante os quais poderá outorgar, dentro do limite do capital autorizado, opção de compra de ações
aos Administradores, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das
opções de compra.

4.

ESTRUTURA DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
4.1. A remuneração da Administração será composta por uma parcela fixa e outra parcela variável, bem como
benefícios, sempre baseada no mercado executivo, nos termos da estratégia de remuneração total definida
pela Companhia.
4.1.1.

Será considerada para fins de reajuste de remuneração, pesquisa a ser realizada anualmente por
consultoria de renome, especializada em recursos humanos e remuneração executiva.

4.1.2.

A parcela variável da remuneração de incentivo de curto prazo estará condicionada ao alcance das
metas e objetivos definidos no orçamento e plano anual de metas, e estará alinhada aos interesses
da Companhia de curto, médio e longo prazo por estimular um processo decisório mais preciso em
relação ao negócio, além de promover a valorização, crescimento e perenidade da Companhia
agregando valor para o acionista.

4.1.3.

Os programas de remuneração variável de longo prazo serão vinculados aos alcances dos resultados
da Companhia descritos no item 5.3.1. abaixo. Esses programas serão correlacionados, sendo que
uma parcela do valor recebido no incentivo de curto prazo poderá ser investido em compra de ações
da Companhia para fazer jus aos planos de incentivo de longo prazo, podendo proporcionar no longo
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prazo ganhos diferenciados aos Administradores caso ocorra valorização futura das ações da
Companhia, assegurando assim o alinhamento entre os interesses dos Administradores e os dos
acionistas.
4.2. A remuneração variável reconhecerá o alcance das metas de curto, médio e longo prazo, sendo:
4.2.1.

Curto Prazo: o programa de participação nos lucros ou resultados reconhecerá o desempenho dos
Administradores nos resultados do ano; e

4.2.2.

Médio e Longo Prazo: os planos de incentivo de longo prazo reconhecerão o desempenho dos
Administradores, assegurando que o alinhamento dos interesses dos acionistas seja cumprido.

4.2.3.

O principal indicador de desempenho considerado na determinação da remuneração variável será a
geração de valor, nos termos definidos pela Companhia.

4.3. Os benefícios oferecidos pela Companhia são os compatíveis com as práticas de mercado e alinhados a
estratégia de remuneração do total.

5.

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
5.1. Conselho de Administração
5.1.1.

A remuneração dos membros do Conselho de Administração deve ser proporcional às atribuições,
responsabilidades e demanda de tempo e não poderá estar atrelada a resultados de curto prazo.

5.1.2.

A remuneração dos membros do Conselho será fixa, não atrelada a sua participação em reuniões, e
será paga em doze parcelas mensais. A definição dos valores está alinhada com a prática de mercado
e busca remunerar os serviços dos conselheiros, de acordo com sua dedicação e conforme o escopo
de responsabilidade atribuído ao Conselho de Administração da Companhia.

5.1.3.

Os membros do Conselho de Administração não farão jus a remuneração variável, não podendo
participar dos programas de incentivo de curto prazo e planos de incentivo de longo prazo.

5.1.4.

Somente o Presidente do Conselho possuirá direito ao plano de assistência médica, check‐up médico
e carro.

5.1.5.

O Conselho de Administração não participará do plano de previdência privada patrocinado pela
Companhia.

5.2. Comitês
5.2.1.

Os conselheiros que participam dos comitês internos, estatutários ou não, como membros ou
coordenadores são remunerados com um adicional de 25% e 50%, respectivamente, incidentes
sobre os honorários mensais.

5.3. Diretoria Estatutária Não Celetista
5.3.1.

A Diretoria Estatutária Não Celetista fará jus a honorários fixos, a serem pagos em doze parcelas
mensais, com o objetivo de remunerar os serviços prestados pelos Diretores Estatutários conforme
o escopo de responsabilidade e dedicação atribuído a cada Diretor Estatutário na gestão da
Companhia.
5.3.1.1. Os honorários fixos serão reajustados anualmente a partir de resultados obtidos em
pesquisa de remuneração e em função do resultado da Companhia, de forma a manter a
sua competitividade.
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5.3.2.

A Diretoria poderá receber pacote de benefícios compatíveis com mercado e alinhados a estratégia
de remuneração total da Companhia

5.3.3.

A Diretoria Estatuária Não Celetista fará jus ao plano de complementação de benefícios de
aposentadoria, oferecido pela Companhia por intermédio de um plano de previdência
complementar, administrado por uma gestora independente de grande porte.

5.3.4.

A Companhia oferecerá aos Diretores planos de incentivo de longo prazo com o objetivo de estimular
a permanência de seus executivos na Companhia e criar visão de longo prazo no processo decisório,
além de contribuir para agregar valor à Companhia através do alinhamento de interesses entre a
Companhia, investidores e administradores.

5.4. Diretoria Estatutária Celetista e Diretoria não Estatutária
5.4.1.

A remuneração fixa da Diretoria Estatutária Celetista e Diretoria não Estatutária será baseada no
mercado executivo e alinhada com a estratégia de remuneração total definida pela Companhia,
devendo observar a estrutura de cargos e salários da Companhia, que refletirá o posicionamento da
Companhia de forma a manter a sua competitividade.
5.4.1.1.

5.4.2.

A Diretoria Estatutária Celetista e Diretoria não Estatutária participará do programa de participação
nos lucros ou resultados na forma da Lei nº 10.101/00, devidamente homologado junto ao Sindicato
dos Trabalhadores o qual tem por objetivo reconhecer a contribuição do Diretor na obtenção do
resultado da Companhia no ano.
5.4.2.1.

6.

A remuneração fixa tem o objetivo de remunerar os serviços dos Diretores dentro do
escopo de responsabilidade atribuído a cada um na gestão da Companhia.

O montante anual a ser pago é definido através da combinação dos resultados da
Companhia com o desempenho individual, medido com base em indicadores e metas
objetivas e mensuráveis derivadas do contrato de gestão e do orçamento anual aprovado
pelo Conselho de Administração.

5.4.3.

O pacote de benefícios destes Diretores será compatível com o mercado e alinhado a estratégia de
remuneração total da Companhia.

5.4.4.

Os Diretores Estatutários celetistas e Diretores não Estatutários farão jus à previdência privada, nos
termos do item 5.3.3.

5.4.5.

Conforme item 5.3.4., a Companhia oferecerá aos Diretores Estatutários celetistas e Diretores não
Estatutários os planos de incentivo de longo prazo com o objetivo de estimular a sua permanência
na Companhia, criar visão de longo prazo no processo decisório, além de contribuir para agregar
valor à Companhia, alinhando interesses com a Companhia e acionistas.

PENALIDADES
6.1. As violações dos termos da presente Política serão examinadas pelo Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e
Compliance, com a consequente submissão ao Conselho de Administração da Companhia que adotará as
medidas cabíveis, alertando, ainda, que certas condutas poderão constituir crime, sujeitando os responsáveis
às penas previstas na legislação vigente.

7.

OUTRAS DISPOSIÇÕES
7.1. Quando de sua posse, os Administradores da Companhia assinarão um Termo de Adesão, conforme modelo
constante do Anexo 1 à presente Política.
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7.2. Os casos omissos nesta Política serão resolvidos pelo Conselho de Administração.
7.3. A Localiza comunicará formalmente à Diretoria da Companhia os termos da deliberação do Conselho de
Administração que aprovar ou alterar a Política de Remuneração, obtendo dessas pessoas a respectiva adesão
formal por meio da assinatura do modelo de Termo de Adesão constante do Anexo 1, que será arquivado na
sede da Localiza.

8.

VIGÊNCIA
8.1. A presente Política entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração e permanecerá
vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação em sentido contrário.
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ANEXO I

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA LOCALIZA

TERMO DE ADESÃO

Eu, [nome e qualificação], DECLARO que tomei conhecimento dos termos e condições da Política de Remuneração da
Administração da Localiza Rent a Car S.A. (“Política”) aprovada por seu Conselho de Administração em [xx de xxxx de
2018].

Por meio deste, formalizo a minha adesão à Política, comprometendo-me a divulgar seus objetivos e a cumprir todos
os seus termos e condições.

[Local], [data]

________________________________________
[nome]
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