INFORMAÇÕES IMPORTANTES
P1 FROTAS
1)

Quem está desenvolvendo o projeto?

Fundada em abril de 2016 por profissionais que atuam no mercado transportes, construção civil e
desenvolvimento imobiliário há mais de 10 anos, a P1 Frotas iniciou suas atividades no mercado de
mobilidade urbana identificando a grande procura dos motoristas de aplicativos por veículos, adquirindo
uma frota nova para este tipo de operação.
Procurando sempre progredir, a P1 decidiu entrar no mercado de terceirização de frotas para empresas,
o qual hoje é sua principal atividade. Assim, os clientes da P1 deixaram de ser motoristas individuais,
passando para o modelo B2B (Business to Business), com foco em companhias de alto nível.
A seguir, um infográfico explicativo sobre o modelo de negócios:

2)

Qual é o cliente e o contrato?

A Esquadra (http://www.24horascomvoce.com.br/) é a cliente da P1 para o projeto. O contrato consiste
em um aditivo ao já vigente contrato de terceirização de frotas, para suprir uma demanda de 08 veículos
do modelo Vokswagen Gol 1.0 de cor prata, negociado com a fábrica VW no valor de R$39.000,00. Os
veículos serão alugados por 12 meses, no valor de 4% do valor base comercial do veículo (R$1.560,00).
No fim do contrato, após desmobilização, a frota é vendida a preço muito competitivo, uma vez que ela
é adquirida em venda direta com a fábrica, com descontos que podem chegar a até 30%, podendo ser
a venda final até mesmo lucrativa.
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3)

Qual a remuneração do investidor?

Haverá um bônus de 1,0% a.a. nas rentabilidades apresentadas acima, para todos investidores que
investirem até 13/05/2019. (Assim, a rentabilidade é variável, até 13/05: 13,0-15,0% a.a.)
A taxa será fixada a partir da média de quilometragem da frota de veículos.
A apuração ocorrerá no dia 05/06/2020.
4) Quando receberei meu dinheiro de volta?
Você receberá o seu dinheiro 13 meses contados a partir do 1º dia útil após a finalização da captação
na plataforma.
5) Qual a tributação?
Tabela Regressiva do I.R sobre ganho de capital para resgate em 13 meses: 17,5%. Esse valor é deduzido
apenas daquilo que se ganhou de rentabilidade, e não do principal.
6) Quais são minhas garantias?

a)

Contrato Mútuo P1 Frotas (chassis de veículos vinculados em contrato).

b)

Fiança solidária dos sócios empreendedores e fiadores.

