INFORMAÇÕES IMPORTANTES
P1 / GAIA FROTAS
1)

Quem está desenvolvendo o projeto?

Fundada em abril de 2007, a GAIA é a empresa percursora do grupo P1 Frotas. Atuando no mercado
de transportes, construção civil e desenvolvimento imobiliário há mais de 10 anos, a GAIA é a empresa
inicial do grupo P1 Frotas, aonde os empreendedores Paulo Simoni e Pedro Gontijo iniciaram suas
atividades no mercado de mobilidade urbana e aonde boa parte da grande frota de veículos do grupo
ainda se encontra.
O grupo P1 opera no mercado de terceirização de frotas para empresas. Os clientes da P1 são
companhias de alto nível.
A seguir, um infográfico explicativo sobre o modelo de negócios:

2)

Qual é a operação?

A GAIA, do grupo P1 Frotas, tem potencial demanda formalizada de dois clientes e, para isso, irá exercer
a compra de veículos da categoria: Volkswagen Gol, Chevrolet Onix, Ford Ka, ou similar, todos modelos
1.0. As empresas com potencial demanda são COIMA e POROS ENGENHARIA. Contudo, apesar de se
tratar de demanda com intenção, os veículos adquiridos podem acabar sendo realocados em outros
contratos, ou remanejados dentro da frota da GAIA.

Ainda assim, a aquisição desses veículos se caracteriza como projeto de expansão de frota da GAIA
P1, bem como atendimento de demandas reais de clientes já ativos, qualificando-se para captação.
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3)

Qual a remuneração do investidor?

Para definição da rentabilidade do INVESTIDOR, fica estabelecido como fundamento a depreciação da
frota durante o período de vigência do contrato. Para tanto, será feito cálculo da média de
desvalorização da tabela FIPE de veículos e utilitários pequenos (acesso em: https://veiculos.fipe.org.br/)
ao final de 24 meses (02 anos) de uso, para os seguintes modelos de veículos, que representarão a
categoria:
- GOL 1.0 Flex 12V 5p e ONIX HATCH LT 1.0 8v Flexpower 5p. Mec.
O procedimento consistirá em analisar o preço dos modelos apontados, comparando-se o preço do
carro 0 km (zero quilômetros) em 2019, e o mesmo carro após 2 anos de uso, em 2021, em média.
Para tanto serão comparados o preço em Tabela FIPE do modelo 2019 zero quilômetros, com a data
base maio de 2019, com o mesmo modelo 2019 porém com data base maio de 2021.
Ou seja: será medido a desvalorização do uso desses dois modelos por 24 meses, pela tabela FIPE.
5) Quando receberei meu dinheiro de volta?
Você receberá o seu dinheiro 24 meses contados a partir do 1º dia útil após a finalização da captação
na plataforma.
6) Qual a tributação?
Tabela Regressiva do I.R sobre ganho de capital para resgate em 24 meses: 15% (colocamos o resgate
como 24 meses+1dia para isso). Esse valor é deduzido apenas daquilo que se ganhou de rentabilidade,
e não do principal.
7) Quais são minhas garantias?

a)

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

b)

Fiança solidária dos sócios empreendedores e fiadores.

