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COMENTÁRIOS DOS DIRETORES (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA –
ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009)
10. Comentários dos Diretores
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
A Companhia encerrou os exercícios de 2016, 2017 e 2018 com uma posição de dívida
líquida (empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo menos caixa, equivalentes
de caixa e títulos e valores mobiliários) de, respectivamente, (i) R$315,9 milhões, (ii)
R$321,4 milhões e (iii) R$334,2 milhões. Em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018, a
relação entre dívida líquida e patrimônio líquido era de 259,4%, 328,4% e 382,2%,
respectivamente. O patrimônio líquido ao final de 2018 era de R$87,4 milhões. Referidos
dados estão refletidos no quadro abaixo:
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
(Em milhões de reais)
Empréstimos e financ iamentos

878,9

828,8

725,0

Curto Prazo

496,1

511,2

283,7

Longo Prazo

382,8

317,6

441,2

(544,7)

(507,4)

(409,0)

334,2

321,4

315,9

87,4

97,9

121,8

( - ) Caixa, Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores
Mobiliários
( = ) Dívida Líquida
Patrimônio Líquido
Relaç ão Dívida Líquida sobre Patrimônio Líquido

382,2%

328,4%

259,4%

b. estrutura de capital
O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2018 era de R$244 milhões,
representados por 4.106.754 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas
subscritas e integralizadas.
Em 30 de setembro de 2016, o Conselho de Administração homologou o aumento de
capital social da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração em 28 de abril de
2016 e pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária em 08 de agosto de 2016,
tendo em vista que foram subscritas e integralizadas todas as 48.000.000 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas por um preço de emissão de R$2,50
(dois reais e cinquenta centavos) cada, totalizando um aumento de R$120 milhões, de
modo que o capital social da Companhia, que era de R$240 milhões, representado por
13.601.310 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, passou a ser de
R$360 milhões, dividido em 61.601.310 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.
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Em 20 de dezembro de 2016 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, a
redução do capital social da Companhia no montante de R$116 milhões, sem
cancelamento de ações, para absorção dos prejuízos acumulados constantes do balanço
patrimonial datado em 30 de setembro de 2016, portanto o capital social da Companhia
passou a ser de R$244 milhões, dividido em 61.601.310 ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal.
Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2017 foi
aprovado o grupamento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia,
na proporção de 15 ações ordinárias para cada 1 ação ordinária, sem alteração do valor
do capital social da Companhia. Como resultado do grupamento, o capital social, na data
representado por
61.601.310 ações ordinárias, passou a ser representado por
4.106.754 ações ordinárias a partir de 19 de maio de 2017.
Capital autorizado - Com base no artigo 6º de seu Estatuto Social, a Companhia está
autorizada, mediante deliberação do Conselho de Administração, a aumentar o seu
capital social, independentemente de reforma estatutária, com emissão de até
5.333.333 (cinco milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) de
ações ordinárias.
Não há no Estatuto Social hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia, e
não existe, no curto prazo, previsão de realização do aludido evento.
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos
A Companhia gerou no ano de 2018 um EBITDA ajustado1 (ajustado para eventos nãorecorrentes) de R$120,8 milhões (R$104,5 milhões em 2017), sendo que a relação de
dívida líquida (empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo menos caixa,
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) da Companhia sobre o seu EBITDA
ajustado foi de 2,77 em 31 de dezembro de 2018, de 3,08 em 2017 e de 3,48 em 2016.
A relação entre EBITDA e dívida líquida é utilizada para indicar a capacidade de
pagamento de compromissos financeiros.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não-circulantes utilizadas
Durante os anos de 2016, 2017 e 2018, as principais fontes de financiamento para
capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes da Companhia foram sua

1

EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas
demonstrações financeiras, observando as disposições do Ofício Circular CVM n° 01/2007 e da
Instrução CVM n° 527/2012, consistindo no lucro líquido, ajustado pelos efeitos do resultado
financeiro líquido, da depreciação e amortização e do IRPJ e da CSLL. EBITDA Ajustado é uma
medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras,
observando as disposições do Ofício Circular CVM n° 01/2007 e da Instrução CVM n° 527/2012,
consistindo no resultado líquido, ajustado pelos efeitos do resultado financeiro líquido, da
depreciação e amortização, do IRPJ e da CSLL e de eventos não-recorrentes, que para 2016,
2017 e 2018 foram principalmente despesas extraordinárias de reestruturação e demissões.
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própria geração de caixa operacional e financiamentos com instituições financeiras.
Adicionalmente em 2016 houve um aumento de capital no montante de R$120 milhões.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de
deficiências de liquidez
Para a hipótese de eventuais coberturas de deficiência de liquidez, mantidas as
condições macroeconômicas atuais, a Companhia poderá utilizar os mesmos recursos
que já utiliza, ou seja, recursos oriundos de sua própria geração de caixa operacional e
recursos de terceiros mediante empréstimos ou financiamentos. O mercado de capitais
também poderia ser uma fonte de recursos para referidos investimentos.
f.

níveis de endividamento e as características de tais dívidas:

Segue abaixo demonstrativo do endividamento consolidado da Companhia em 31 de
dezembro de 2016, 2017 e 2018:
Consolidado
Vencimentos

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

(Em milhões de reais)
Empréstimos e financiamento em reais
Cédula de Crédito Industrial - CCI

Nov/2020

Cédula de Crédito Bancário - CCB

Ago/2019 a Jun/2020

1,5

6,9

10,5

141,3

20,3

-

FRN

Abr/2021

50,9

-

-

NCE

Mai/2021

160,3

-

-

Leasing

Dez/2022

0,8

1,0

-

354,7

28,2

10,5

15,6

13,6

-

Empréstimos e financiamento em moeda
estrangeira
Contratos de pré-pagamento (Dólar)

Mai/2020

Financiamento lei nº 4.131/62 (Dólar)

Dez/2018

-

122,2

138,2

Financiamento lei nº 4.131/62 (Euro)

Dez/2019

48,5

25,4

-

Capital de giro (Dólar)

Jan/2018 a Fev/2018

-

42,4

FRN (Dólar)

Fev/2019 a Abr/2019

56,6

84,1

-

-

53,6

53,1

120,7

341,4

191,3

60,0

191,8

263,3

60,0

191,8

263,3

343,5

267,4

259,8

343,5

267,4

259,8

524,2

800,6

714,4

878,9

828,8

725,0

Antecipação de contrato de câmbio - ACC (Dólar)

Ago/2018

Capital de giro (Dólar)
Controladas

Fev/2019

Capital de giro (Euro)
Controladas

Jan/2019 a Dez/2026

Subtotal moeda estrangeira
Total Circulante e Não circulante
Total Circulante

496,1

511,2

283,7

Total Não Circulante

382,8

317,6

441,2
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A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento de dívida de longo prazo da
Companhia, com a seguinte composição por ano de vencimento:
Consolidado

(i)

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

2018

-

-

301,9

2019

-

178,4

76,1

2020

248,0

88,0

19,3

2021

73,3

11,2

9,6

2022

13,9

8,1

6,9

2023

13,7

7,9

6,9

2024

13,7

7,9

6,9

2025

11,3

7,9

6,9

2026

8,9

7,9

6,9

382,8

317,6

397,3

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os contratos de empréstimos e financiamentos considerados relevantes para a
Companhia (com valores acima de R$20 milhões), nos quais figura como tomadora ou
garantidora, vigentes em 31 de dezembro de 2018, encontram-se abaixo relacionados:
Contrato de Empréstimo - Credit Agreement
Tomador: A sociedade controlada Rome Investment Ltd.
Garantidor: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 15.000.000,00
Início: 31/03/2011
Término: 08/02/2019
Pagamento de Juros: Semestral
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo – Cédula de Crédito Bancário
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: BRL 20.000.000,00
Início: 04/05/2017
Término: 06/02/2019
Pagamento de Juros: Parcelas mensais
Pagamento do Principal: Amortização em duas parcelas no penúltimo e último mês
do contrato
Contrato de Empréstimo – Financiamento em Moeda Estrangeira, nos termos da lei
4.131/62
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: EUR 6.390.000,00

5

Início: 27/12/2017
Término: 18/12/2019
Pagamento de Juros: Parcelas trimestrais
Pagamento do Principal: Quatro parcelas semestrais de EUR 1.597.500,00
Contrato de Empréstimo – Financiamento em Moeda Local - FRN
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: BRL 49.825.007,95
Início: 25/04/2018
Término: 19/04/2021
Pagamento de Juros: Parcelas trimestrais
Pagamento do Principal: Nove parcelas trimestrais de BRL 5.536.112,00 sendo a
primeira com carência de 12 meses
Contrato de Empréstimo – Financiamento em Moeda Local - NCE
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: BRL 192.774.600,00
Início: 18/05/2018
Término: 03/05/2021
Pagamento de Juros: Parcelas semestrais
Pagamento do Principal: Seis parcelas semestrais de BRL 32.129.100,00
Contrato de Empréstimo – Cédula de Crédito Bancário
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: BRL 60.000.000,00
Início: 27/06/2018
Término: 08/06/2020
Pagamento de Juros: Parcelas mensais
Pagamento do Principal: Duas parcelas semestrais de BRL 30.000.000,00 sendo a
primeira com carência de 12 meses.
Contrato de Empréstimo – Financiamento em Moeda Estrangeira - FRN
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 5.508.434,79
Início: 13/08/2018
Término: 13/02/2019
Pagamento de Juros: Parcelas trimestrais
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
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Contrato de Empréstimo – Financiamento em Moeda Estrangeira - FRN
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: USD 8.958.280,01
Início: 05/10/2018
Término: 05/04/2019
Pagamento de Juros: Parcelas trimestrais
Pagamento do Principal: Parcela única no final do contrato
Contrato de Empréstimo – Cédula de Crédito Bancário
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: BRL 45.000.000,00
Início: 07/11/2018
Término: 14/12/2019
Pagamento de Juros: Parcelas mensais
Pagamento do Principal: Cinco parcelas trimestrais de BRL 9.000.000,00 sendo a
primeira em 14/12/2018
Contrato de Empréstimo – Financiamento em Moeda Estrangeira, nos termos da lei
4.131/62
Tomador: Metalfrio Solutions S.A.
Valor: EUR 7.800.000,00
Início: 14/12/2018
Término: 16/12/2019
Pagamento de Juros: Parcelas Trimestrais
Pagamento do Principal: Duas parcelas semestrais de EUR 3.900.000,00
ii.

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não há outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras, além das
mencionadas no item acima.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas

Não há grau de subordinação entre as dívidas da Companhia.
iv.

eventuais restrições impostas ao emissor, 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 do controle societário, bem
como, se o emissor vem cumprindo essas restrições

Determinados contratos dos quais a Companhia é parte (como tomadora e/ou
garantidora) preveem cláusulas de vencimento antecipado que restringem o
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endividamento da Companhia e alteração relevante da sua situação patrimonial como,
por exemplo, a vedação de alienação de ativos essenciais e de valor relevante sem o
consentimento prévio da outra parte; mudança de controle acionário sem consentimento
prévio, dentre outras. A Companhia observa as restrições imputadas, bem como cumpre
integralmente as previsões nos contratos dos quais é parte.
Adicionalmente, a Companhia orienta a gestão de seus recursos com base em sua
Política de Gestão de Risco Financeiro, aprovada pelo Conselho de Administração. A
política estabelece dentre outros os seguintes parâmetros:
I.

Relação do endividamento de longo prazo sobre o endividamento total, superior
a 40%;

II.

Limite de caixa consolidado mínimo de R$50 milhões, além da programação de
pagamento de dívidas financeiras do trimestre subsequente.

De acordo com o estatuto social da Companhia, artigo 19, compete ao Conselho de
Administração, dentre outras matérias:
I.

Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º
deste Estatuto, 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 mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição
de controle, nos termos estabelecidos em lei;

II.

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;

III.

Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;

IV.

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;

V.

Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e
sem garantia real, bem como sobre a emissão de commercial papers;

VI.

Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou
subsidiárias integrais, cujo valor seja superior a R$10.000.000,00 (dez milhões
de Reais);
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VII.

Aprovar qualquer aquisição ou alienação de bens do ativo permanente, cujo valor
seja superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de Reais), ressalvado o disposto no
item abaixo;

VIII.

Autorizar a participação da Companhia como acionista ou quotista em outras
sociedades, ou a associação da Companhia com outras sociedades para a
formação de joint ventures;

IX.

Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia ou a outorga de
garantias a terceiros, independentemente de valor e ressalvado o disposto no
item VI acima;

X.

Aprovar a obtenção de qualquer financiamento ou empréstimo, incluindo
operações de leasing, em nome da Companhia, não prevista no orçamento anual,
cujo valor seja superior a R$8.000.000,00 (oito milhões de Reais);

XI.

Deliberar previamente sobre operações de cisão, fusão, incorporação, dissolução
ou liquidação, ou qualquer outra operação de reorganização societária com
efeitos semelhantes envolvendo qualquer das sociedades controladas da
Companhia;

XII.

Atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e
desdobramentos de ações; e

XIII.

Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública
de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar,
no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de
ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos
valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de
aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o
Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.
g. limites de utilização dos financiamentos já contratados

Todos os financiamentos contratados pela Companhia, vigentes na data de 31 de
dezembro de 2018, foram integralmente desembolsados.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Seguem abaixo os demonstrativos de resultados correspondentes aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018:
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Demonstrações de Resultados
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2016

% da
Receita

2017

% da
Receita

2018

% da
Receita

Var %
2017 /
2016

Var %
2018 /
2017

(em milhões de reais, exceto percentuais)

Receita
C usto dos produtos vendidos
e dos serviços prestados

Lucro Bruto

1.013,7 100,0%

985,7

100,0%

1.196,9

100,0%

-2,8%

21,4%

(861,4)

-85,0%

(822,8)

-83,5%

(996,5)

-83,3%

-4,5%

21,1%

152,3

15,0%

163,0

16,5%

200,4

16,7%

7,0%

23,0%

(77,7)

-7,7%

(79,3)

-8,0%

(99,7)

-8,3%

2,1%

25,7%

(48,8)

-4,8%

(46,2)

-4,7%

(54,6)

-4,6%

-5,5%

18,4%

31,3

3,1%

35,7

3,6%

39,1

3,3%

13,8%

9,7%

(95,2)

-9,4%

(89,8)

-9,1%

(115,2)

-9,6%

-5,7%

28,3%

57,1

5,6%

73,2

7,4%

85,2

7,1%

28,2%

16,5%

404,7%

-23,1%

Receitas (despesas)
Operacionais:
Despesas com vendas
Despesas administrativas e
gerais
Outras receitas (despesas)
operacionais
Total das Receitas
(Despesas) Operacionais
Resultado antes das
receitas (despesas)
financeiras líquidas e
impostos
Resultado Financeiro Líquido

(17,8)

-1,8%

(90,0)

-9,1%

(69,2)

-5,8%

Resultado antes dos
impostos

39,3

3,9%

(16,8)

-1,7%

16,1

1,3%

Imposto de Renda e
C ontribuição Social

(8,7)

-0,9%

(3,0)

-0,3%

(21,5)

-1,8%

-65,1%

606,4%

Resultado do Exercício

30,5

3,0%

(19,9)

-2,0%

(5,4)

-0,5%

-165,0%

-72,8%

Participação dos Acionistas
C ontroladores

14,9

1,5%

(23,9)

-2,4%

(18,5)

-1,5%

-260,7%

-22,8%

Participação dos Acionistas
não C ontroladores

15,6

1,5%

4,1

0,4%

13,1

1,1%

-73,9%

221,4%

-142,8% -195,6%

Na elaboração das demonstrações de resultado acima, a Companhia adotou as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC’s).
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Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 comparado com o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017
Receita
Em 2018, a receita da Companhia foi de R$1.196,9 milhões, comparada com R$985,7
milhões em 2017, representando um acréscimo de 21,4%. Acréscimo por crescimento
das regiões que atuamos, mas principalmente pela Europa, que aumentou 34,6% em
comparação ao ano anterior, devido ao crescimento das exportações e da recuperação
parcial dos volumes domésticos.
Custo dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados
Os custos de produtos vendidos e serviços prestados pela Companhia em 2018
apresentaram um acréscimo de 21,1% em relação a 2017, explicado pela aumento na
receita líquida de 21,4% e ao controle contínuo de custos.
Lucro bruto
O lucro bruto passou de R$163,0 milhões em 2017 para R$200,4 milhões em 2018, com
acréscimo de 23,0%, devido ao controle contínuo de custos e aumento da receita
líquida. A margem sobre a receita líquida passou de 16,5% em 2017 para 16,7% em
2018.
Receitas (Despesas) Operacionais
As despesas operacionais da Companhia, líquidas de receitas operacionais,
compreendem despesas com vendas, despesas gerais e administrativas e outras
receitas/despesas operacionais. Aludidas despesas tiveram acréscimo de 28,3%,
passando de R$89,8 milhões em 2017 para R$115,2 milhões em 2018. Como percentual
da receita líquida, tais despesas passaram de 9,1% em 2017 para 9,6% em 2018.
Acréscimo explicado pelas despesas variáveis, principalmente pelas despesas mais
elevadas de armazenagem e frete devido ao aumento dos níveis de exportação da
Turquia.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia para o exercício de 2018 foi de R$69,2
milhões negativos, composto por R$178,2 milhões de receitas financeiras, R$147,5
milhões de despesas financeiras e R$99,9 milhões negativos de variação cambial líquida,
comparado com R$90,0 milhões negativos em 2017. Melhora significativa na receita
financeira por meio da estratégia de hedge e bom desempenho da carteira de
investimentos que compensou despesas financeiras mais altas, principalmente devido à
mudança de maioria de nossa dívida de usd (libor) para brl (Selic) e impacto cambial.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O resultado da Companhia com imposto de renda e contribuição social sobre o resultado
líquido, tanto corrente quanto diferido, foi de R$21,5 milhões negativos em 2018, sendo
que, no exercício de 2017, foi de R$3,0 milhões negativos, aumento explicado
principalmente pelo aumento na receita líquida.
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Resultado do Exercício
O Resultado da Companhia em 2018 foi R$5,4 milhões negativos contra R$19,9 milhões
negativos em 2017. A variação do resultado do exercício se deve principalmente aos
efeito do aumento na receita líquida.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 comparado com o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2016
Receita
Em 2017, a receita da Companhia foi de R$985,7 milhões, comparada com R$1.013,7
milhões em 2016, representando um decréscimo de 2,8%. Redução explicada
principalmente pela Europa, que diminuiu 6,8%, de R$448,0 milhões em 2016 para
R$417,6 milhões em 2017, devido a desvalorização da Lira Turca.
Custo dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados
Os custos de produtos vendidos e serviços prestados pela Companhia em 2017
apresentaram um decréscimo de 4,5% em relação a 2016, explicado pela redução na
receita líquida de 2,8% e ao controle contínuo de custos.
Lucro bruto
O lucro bruto passou de R$152,3 milhões em 2016 para R$163,0 milhões em 2017, com
acréscimo de 7,0%, devido ao controle contínuo de custos e aumento da receita nas
Américas (+0,4%). A margem sobre a receita líquida passou de 15,0% em 2016 para
16,5% em 2017.
Receitas (Despesas) Operacionais
As despesas operacionais da Companhia, líquidas de receitas operacionais,
compreendem despesas com vendas, despesas gerais e administrativas e outras
receitas/despesas operacionais. Aludidas despesas tiveram decréscimo de 5,7%,
passando de R$95,2 milhões em 2016 para R$89,8 milhões em 2017. Como percentual
da receita líquida, tais despesas passaram de 9,4% em 2016 para 9,1% em 2017.
Decréscimo explicado principalmente pelo benefício da alavancagem operacional,
controle de despesas e desvalorização de moedas (principalmente lira turca).
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia para o exercício de 2017 foi de R$90,0
milhões negativos, composto por R$37,9 milhões de receitas financeiras, R$90,0 milhões
de despesas financeiras e R$37,9 milhões negativos de variação cambial líquida,
comparado com R$17,8 milhões negativos em 2016.
Imposto de Renda e Contribuição Social
O resultado da Companhia com imposto de renda e contribuição social sobre o resultado
líquido, tanto corrente quanto diferido, foi de R$3,0 milhões negativos em 2017, sendo
que, no exercício de 2016, foi de R$8,7 milhões negativos.
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Resultado do Exercício
O Resultado da Companhia em 2017 foi R$19,9 milhões negativos contra R$30,5
milhões positivos em 2016. A variação do resultado do exercício se deve principalmente
aos efeitos negativos da variação cambial.
Seguem abaixo os balanços patrimoniais da Companhia correspondentes aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018:
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Ba la nç os P a trimonia is
Em 31 de dezembro de
2016
Ativo
Circ ulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Contas a rec eber de c lientes
Estoques
Impostos a rec uperar
Contas a rec eber c om derivativos
Outras c ontas a rec eber
Tota l do a tivo c irc ula nte
Não Circ ulante
Realizável a Longo Prazo
Impostos diferidos
Impostos a rec uperar
Permanente
Imobilizado
Intangível
Tota l do a tivo nã o c irc ula nte
Tota l do a tivo

% do
Total

Variaç ão %

% do
Total

2017
2018
(Em milhões de reais, exc eto perc entuais)

% do
Total

2017/ 2016

2018/ 2017

178,1
230,9
130,9
134,4
20,5
8,6
703,4

16,2%
21,0%
11,9%
12,2%
1,9%
0,0%
0,8%
64,0%

294,4
213,0
115,0
206,3
29,1
1,0
8,8
867,5

23,0%
16,7%
9,0%
16,1%
2,3%
0,1%
0,7%
67,8%

178,0
366,7
164,3
222,5
39,7
10,0
9 8 1, 1

12,8%
26,4%
11,8%
16,0%
2,9%
0,0%
0,7%
70,6%

65,3%
- 7,8%
- 12,1%
53,5%
42,2%
1,4%
23,3%

- 39,5%
72,2%
42,9%
7,8%
36,2%
13,7%
13 , 1%

63,5
3,2

5,8%
0,3%

61,7
3,8

4,8%
0,3%

53,1
3,7

3,8%
0,3%

- 2,9%
17,8%

- 14,0%
- 0,6%

179,1
149,5
395,3

16,3%
13,6%
36,0%

193,1
152,9
4 11, 4

15,1%
12,0%
32,2%

192,4
158,5
407,7

13,9%
11,4%
29,4%

7,8%
2,3%
4 , 1%

- 0,4%
3,7%
- 0,9%

10 0 , 0 %

1. 3 8 8 , 8

10 0 , 0 %

16 , 4 %

8,6%

1. 0 9 8 , 6

10 0 , 0 %

P a ssivo
Circ ulante
Fornec edores
Fornec edores - partes relac ionadas
Empréstimos e financ iamentos
Obrigaç ões tributárias
Salários e enc argos soc iais a rec olher
Provisões diversas
Contas a pagar c om derivativos
Outras c ontas a pagar
Tota l do pa ssivo c irc ula nte

158,9
3,3
283,7
9,3
19,7
33,9
0,5
7,0
5 16 , 4

14,5%
0,3%
25,8%
0,8%
1,8%
3,1%
0,0%
0,6%
47,0%

266,2
511,2
10,4
20,1
27,0
6,4
8 4 1, 3

20,8%
0,0%
40,0%
0,8%
1,6%
2,1%
0,0%
0,5%
65,8%

276,3
496,1
10,4
21,5
33,9
54,2
4,6
897,0

19,9%
0,0%
35,7%
0,8%
1,5%
2,4%
3,9%
0,3%
64,6%

67,5%
- 100,0%
80,2%
12,1%
2,0%
- 20,3%
- 100,0%
- 8,6%
62,9%

3,8%
- 3,0%
0,6%
6,6%
25,3%
- 27,9%
6,6%

Não Circ ulante
Empréstimos e financ iamentos
Provisão para risc os
Obrigaç ões tributárias
Outras c ontas a pagar
Tota l pa ssivo nã o c irc ula nte

441,2
8,3
3,2
7,7
460,4

40,2%
0,8%
0,3%
0,7%
4 1, 9 %

317,6
8,3
2,7
11,2
339,7

24,8%
0,6%
0,2%
0,9%
26,6%

382,8
8,0
2,1
11,4
404,4

27,6%
0,6%
0,2%
0,8%
2 9 , 1%

- 28,0%
0,3%
- 16,9%
45,1%
- 26,2%

20,5%
- 3,4%
- 20,3%
2,0%
19 , 0 %

Capital soc ial
Reserva de Capital
Reserva de luc ro
Ajustes de avaliaç ão patrimonial
Ágio em transaç ões de Capital
Prejuízos Ac umulados
Patrimônio líquido atribuível aos
c ontroladores

244,0
2,7
0,3
(87,3)
(69,3)
(7,2)
83,3

22,2%
0,2%
0,0%
- 7,9%
- 6,3%
- 0,7%
7,6%

244,0
2,7
0,2
(89,2)
(69,3)
(30,9)
57,5

19,1%
0,2%
0,0%
- 7,0%
- 5,4%
- 2,4%
4,5%

244,0
2,7
0,1
(90,4)
(69,3)
(49,4)
37,8

17,6%
0,2%
0,0%
- 6,5%
- 5,0%
- 3,6%
2,7%

0,0%
0,0%
- 47,0%
2,1%
0,0%
332,0%
- 31,0%

0,0%
0,0%
- 39,6%
1,4%
0,0%
59,5%
- 34,3%

Partic ipaç ão de ac ionistas não
c ontroladores
Tota l do P a trimônio Lí quido

38,6

3,5%

40,4

3,2%

49,7

3,6%

4,8%

23,0%

12 1, 8

11, 1%

97,9

7,7%

87,4

6,3%

- 19 , 6 %

- 10 , 7 %

1. 0 9 8 , 6

10 0 , 0 %

1. 2 7 8 , 9

10 0 , 0 %

1. 3 8 8 , 8

10 0 , 0 %

16 , 4 %

8,6%

Tota l do P a ssivo e P a trimônio
lí quido

1. 2 7 8 , 9

Na elaboração dos balanços patrimoniais, conforme dados acima, a Companhia adotou
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis
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adotadas no Brasil que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC’s).
Balanço em 31 de dezembro de 2018 comparado com 31 de dezembro de 2017
Ativo Circulante
Comparando o balanço da Companhia em 2018 e 20167 verifica-se que houve um
acréscimo no ativo circulante de 13,1%, passando de R$865,7 milhões em 2017 para
R$981,1 milhões em 2018. Tal acréscimo ocorreu principalmente por: (i) aumento nas
contas de caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, de R$507,4
milhões em 2017 para R$544,7 milhões em 2018; (ii) aumento do contas a receber, que
passaram de R$115,0 milhões em 2017 para R$164,3 milhões em 2018, explicado pelo
aumento da receita líquida no último trimestre; e (iii) aumento na conta de impostos a
recuperar, que passou de R$29,1 milhões em 2017 para R$39,7 milhões em 2018, em
decorrência do aumento dos estoques e aumento de exportações.
Ativo não circulante
O realizável a longo prazo teve uma redução de R$8,7 milhões, em 2017 para 2018,
ocorrido, principalmente, em função da realização de impostos diferidos.
Imobilizado
O saldo contábil do ativo imobilizado sofreu redução de R$0,7 milhão, passando de
R$193,1 milhões em 2017, para R$192,4 milhões em 2018. Os investimentos em 2018
totalizaram R$31,5 milhões, basicamente na modernização de maquinários e instalações.
Houve também baixas de R$2,3 milhões, depreciação de R$29,7 milhões e R$0,2 milhão
de desvalorização cambial líquida sobre ativos no exterior.
Intangível
O saldo contábil do ativo intangível sofreu aumento de 3,7%, passando de R$152,9
milhões em 2017 para R$158,5 milhões em 2018, explicado principalmente pelos
investimentos em desenvolvimento de novos produtos, no montante de R$14,6 milhões
compensados pela desvalorização cambial líquida de R$6,2 milhões e pelas amortizações
de R$2,8 milhões.
Passivo Circulante
Comparando o saldo do passivo circulante da Companhia nos anos de 2017 e 2018,
verifica-se que houve um aumento de 6,6%, passando de R$841,3 milhões em 2017
para R$897,0 milhões em 2018. Tal aumento ocorreu, principalmente, em razão da
contratação de hedge para mitigar a exposição cambial.
Passivo não circulante
O saldo do passivo não circulante da Companhia aumentou 19,0%, passando de
R$339,7 milhões em 2017 para R$404,4 milhões em 2018. A principal variação decorreu
do aumento de R$65,2 milhões no saldo de empréstimos e financiamentos, que passou
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de R$317,6 milhões em 2017 para R$382,8 milhões em 2018, em função da captação de
novos empréstimos.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da Companhia teve uma redução de 10,7%, passando de R$97,9
milhões em 2017 para R$87,4 milhões em 2018, em consequência de: (i) resultado
líquido negativo de R$5,4 milhões; (ii) redução de R$6,0 milhões referente a variação
cambial em investimentos no exterior; e (iii) aumento de R$0,9 milhão referente a
atualizações atuariais.
Balanço em 31 de dezembro de 2017 comparado com 31 de dezembro de 2016
Ativo Circulante
Comparando o balanço da Companhia em 2017 e 2016, verifica-se que houve um
acréscimo no ativo circulante de 23,3%, passando de R$703,4 milhões em 2016 para
R$867,5 milhões em 2017. Tal acréscimo ocorreu principalmente por: (i) aumento nas
contas de caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, de R$409,0
milhões em 2016 para R$507,4 milhões em 2017; (ii) aumento dos estoques, que
passaram de R$134,4 milhões em 2016 para R$206,3 milhões em 2017, explicado pela
preparação para os novos pedidos na Europa no início de 2018; e (iii) aumento na conta
de impostos a recuperar, que passou de R$20,5 milhões em 2016 para R$29,1 milhões
em 2017, em decorrência do aumento dos estoques.
Ativo não circulante
O realizável a longo prazo teve uma redução de R$1,2 milhões, de dezembro de 2016
para dezembro de 2017, ocorrido, principalmente, em função da realização de impostos
diferidos.
Imobilizado
O saldo contábil do ativo imobilizado sofreu aumento de R$14,0 milhões, passando de
R$179,1 milhões em 2016, para R$193,1 milhões em 2017. Os investimentos em 2017
totalizaram R$35,3 milhões, basicamente na modernização de maquinários e instalações.
Houve também baixas de R$0,7 milhão, depreciação de R$25,6 milhões e R$4,9 milhões
de valorização cambial líquida sobre ativos no exterior.
Intangível
O saldo contábil do ativo intangível sofreu aumento de 2,3%, passando de R$149,5
milhões em 2016 para R$152,9 milhões em 2017, explicado pelos investimentos em
desenvolvimento de novos produtos no montante de R$9,1 milhões compensados pela
desvalorização cambial líquida de R$4,7 milhões e pelas amortizações de R$2,7 milhões.
Passivo Circulante
Comparando o saldo do passivo circulante da Companhia nos anos de 2016 e 2017,
verifica-se que houve um aumento de 62,9%, passando de R$516,4 milhões em 2016
para R$841,3 milhões em 2017. Tal aumento ocorreu, principalmente, em razão: (i) do
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aumento de R$227,5 milhões em empréstimos e financiamentos, explicada
principalmente pela valorização cambial e transferência do longo prazo; e (ii) aumento
de R$107,3 milhões em fornecedores em função do aumento nos estoques.
Passivo não circulante
O saldo do passivo não circulante da Companhia reduziu 26,2%, passando de R$460,4
milhões em 2016 para R$339,7 milhões em 2017. A principal variação decorreu da
redução de R$123,6 milhões no saldo de empréstimos e financiamentos, que passou de
R$441,2 milhões em 2016 para R$317,6 milhões em 2017, em função da transferência
para o curto prazo.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da Companhia teve uma redução de 19,6%, passando de R$121,8
milhões em 2016 para R$97,9 milhões em 2017, em consequência de: (i) resultado
líquido negativo de R$19,9 milhões; (ii) redução de R$1,7 milhões referente a variação
cambial em investimentos no exterior; e (iii) redução de R$2,4 milhões referente a
atualizações atuariais.
10.2. Os diretores devem comentar:
a. resultados das operações da Companhia:
i.

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita bruta da Companhia é composta pela venda de freezers e refrigeradores para
fins comerciais de diversos modelos, tamanhos e configurações, para os mercados
domésticos dos quais a Companhia está presente (Brasil, Turquia, México, Rússia,
Dinamarca, Estados Unidos da América, Polônia, Ucrânia, Índia, Indonésia e Bolívia),
exportações para os mercados da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia e
Africa e das receitas de prestação de serviços de manutenção, assistência técnica e
serviços logísticos. As operações da Companhia no México, na Rússia e na Turquia têm
relevância no portfolio de vendas da Companhia. As receitas de vendas da Turquia tem
parte relevante denominada em Euros.
Os produtos da Companhia são subdivididos em refrigeradores comerciais do tipo PlugIn da seguinte forma: (i) horizontais, principalmente para sorvetes e alimentos
congelados; (ii) verticais, principalmente destinados à indústria de bebidas; e (iii)
especiais, que compreendem horizontais em tamanhos especiais para venda de impulso,
verticais de duas portas e outros produtos. Além da venda de refrigeradores comerciais
do tipo Plug-In a Companhia aufere receita com a venda de peças para reposição e
prestação de serviços, tais como o recondicionamento de freezers usados para
determinados clientes, assistência técnica e serviços logísticos.
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ii.

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2016 a receita líquida consolidada diminuiu ligeiramente para R$1.013,7 milhões (R$
1.017,7 milhões em 2015), com o aumento nas vendas na Europa, compensando a
maior parte da redução nas Américas.
O Brasil continuou a sentir os efeitos da economia local fraca, com uma queda nas
vendas de 14,7% em 2016, mas mesmo com a fraca economia, no quarto trimestre
conseguimos uma melhora no preço médio por unidade. Também visualizando o
mercado mais fraco, a Companhia reduziu o número de turnos nas fábricas para se
alinhar à tendência de mercado, mas manteve a flexibilidade de aumentar a produção
quando as condições de mercado melhorarem.
O México teve um bom desempenho durante o ano de 2016, com um aumento de 8,2%
nas vendas (25,5% em moeda local e 19,9% em unidades), aumentando a participação
no mercado nacional com contas-chave e no segmento de distribuição, assim como em
mercados-chave de exportação, incluindo o Peru e os Estados Unidos.
A Europa teve um bom desempenho em 2016, com um aumento nas receitas de 17,8%.
Isso foi caracterizado por um forte primeiro semestre e um modesto segundo semestre,
o último impactado pelos difíceis períodos comparáveis do ano anterior.
No acumulado do ano de 2017, as receitas diminuíram ligeiramente para R$ 985,7
milhões (-2,8%) contra o ano anterior, com o crescimento nas Américas compensando
em parte o declínio na Europa. Porém, é importante ressaltar o severo impacto da
desvalorização da lira turca e peso mexicano contra o real brasileiro em 2017; se
ajustado para isso em uma base constante da moeda, as receitas em 2017 teriam
aumentado 9,6%.
No acumulado do ano no México, as receitas tiveram queda de 7% em uma base
reportada, embora as receitas tenham se mantido praticamente estáveis em moeda
local, destacando o efeito da desvalorização do peso mexicano contra o real brasileiro.
No ano de 2017, as vendas na Europa diminuíram 6,8%, para R$ 417,6 milhões, embora
em uma base neutra de moeda, as vendas teriam subido 19,2%. A Rússia apresentou
um crescimento de 4,4% nas receitas (praticamente estável em moeda local) e entregou
bons ganhos operacionais durante o ano, resultado das contínuas iniciativas de
eficiência.
No acumulado do ano de 2018, a receita restabeleceu a trajetória ascendente, crescendo
21,4%, registrando assim um desempenho recorde de R$1,2 bilhão no ano. As vendas
nas Américas aumentaram 11,7%, lideradas pelo Brasil, devido principalmente ao
resultado de maiores vendas no mercado de distribuição após o lançamento de uma
linha de produtos renovados, e um aumento na participação em Key-accounts
impulsionada por iniciativas específicas da marca. Na Europa as vendas aumentaram
34,6%, com a Turquia crescendo 38,6% em uma base reportada, e 56,7% em moeda
local. O preço médio por unidade aumentou 28,4% (na Turquia em moeda local 53,3%),
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devido principalmente ao maior volume de exportações em moedas menos voláteis,
como o US$ e geografias com maior potencial de crescimento, como África e Europa.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos
e serviços
Conforme comentado anteriormente, além de operações no Brasil, a Companhia possui
subsidiárias na Turquia, Rússia, Dinamarca, México, Estados Unidos da América, Polônia,
Índia, Indonésia e Bolívia. Além das receitas originárias nos mercados domésticos de
cada um destes países, a Companhia possui parte das receitas de vendas derivadas de
exportações. Consequentemente, além das variações existentes entre a moeda funcional
de cada país onde a Companhia atua e o Real, existe também o impacto das variações
cambiais nas receitas de vendas provenientes das diferenças de moedas dos locais de
origem e destino das exportações. A Turquia possui parte relevante de suas receitas de
vendas provenientes de exportações, que na sua grande maioria são realizadas em
euros. Nos últimos três exercícios, as receitas da Companhia sofreram variações
relativas às modificações das taxas de câmbio. Segue abaixo quadro que demonstra a
variação das principais moedas locais em relação à moeda brasileira (Real):

Taxas de Conversão para o Real
(final do exercício)

2015

2016

2017

2018

Dólar(USD)
Variaç ão %

3,9048

3,2591
-16,5%

3,3080
1,5%

3,8748
17,1%

Coroa Dinamarquesa (DKK)
Variaç ão %

0,5695

0,4625
-18,8%

0,5329
15,2%

0,5945
11,6%

Lira Turc a (TRY)
Variaç ão %

1,3384

0,9258
-30,8%

0,8752
-5,5%

0,7331
-16,2%

Peso Mexic ano (MXN)
Variaç ão %

0,2249

0,1580
-29,7%

0,1681
6,4%

0,1672
-0,5%

Rublo Rússia (RUB)
Variaç ão %

0,0529

0,0534
0,9%

0,0574
7,6%

0,0556
-3,1%

Rupia India (INR)
Variaç ão %

0,0590

0,0480
-18,6%

0,0518
7,9%

0,0555
7,2%

Bolivianos (BOB)
Variaç ão %

0,5692

0,4744
-16,7%

0,4822
1,6%

0,5657
17,3%

No ano de 2018, o resultado financeiro líquido melhorou para R$69,2 milhões negativos
em comparação com os R$90,0 milhões negativos no ano de 2017. Uma melhora
significativa na receita financeira por meio da estratégia de hedge e bom desempenho
da carteira de investimentos compensou despesas financeiras mais altas, principalmente
devido à mudança de maioria de nossa dívida de usd (libor) para brl (selic) e impacto
cambial.
No acumulado do ano de 2017, itens financeiros líquidos registraram um resultado
negativo de R$ 90,0 milhões, comparado a um resultado negativo de R$ 17,8 milhões no
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mesmo período do ano anterior. Isto reflete despesas financeiras líquidas praticamente
estáveis, sendo significativamente afetadas por variação cambial negativa,
especificamente na Turquia.
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 relevantes
Inflação
O desempenho financeiro da Companhia pode ser afetado pela inflação de cada país
onde atua, uma vez que uma parcela expressiva dos custos e despesas operacionais são
incorridos nas moedas funcionais de cada país e reajustados pela inflação. A receita
bruta de vendas da Companhia também é afetada pela inflação, uma vez que, de modo
geral, a Companhia repassa parte dos aumentos nos custos para seus clientes por meio
de aumentos de preços. A Companhia não pode prever se será capaz de repassar o
aumento dos custos para seus clientes no futuro. Segue abaixo resumo dos principais
indicadores econômicos/financeiros de cada país das principais operações da Companhia:

Exercício Encerrado
em 31 de dezembro de
2016
2017
2018

BRASIL

(3,50)%
1,00%
1,10%
Crescimento real do PIB(1)
7,19%
(0,53)%
7,54%
Inflação (IGP(M)(2)
(3)
6,29%
2,95%
3,75%
Inflação (IPCA)
(4)
13,70%
7,00%
6,50%
Taxa Básica de Juros da Economia
(5)
7,50%
7,00%
6,98%
Taxa TJLP
19,8%
(1,5)%
(14,7)%
Valorização (desvalorização) do Real frente ao Dólar
3,26
3,31
3,87
Taxa de câmbio no final do período – US$1,00
3,48
3,19
3,66
Taxa de câmbio média – US$1,00(6)
_____________
(1)
PIB medido pelo novo método apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
(2)
A inflação (IGP(M)) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV/SP. O IGPM é
composto pela ponderação entre os preços no mercado consumidor, no mercado atacadista e
no mercado de construção civil.
(3)
A inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE, medindo a inflação
em famílias com renda entre um e 40 salários mínimos mensais, em onze regiões
metropolitanas do Brasil.
(4)
A Selic é a taxa básica de juros da economia. Definida na reunião do Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central, ela influencia todas as taxas de juros do país, como as
taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.
(5)
Refere se à taxa de juros cobrada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para financiamento a longo prazo.
(6)
Média das taxas de câmbio no final do mês durante o período indicado.
Fontes: IBGE, BNDES, Banco Central e FGV.
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Exercício Encerrado em
31 de dezembro de
2016
2017
2018

TURQUIA
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa Básica de Juros da Economia
Valorização (desvalorização) do TRL frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) TRL por US$1,00
Taxa media de câmbio — TRL por US$1,00
___________
Fonte: Bloomberg

3,20%
7,80%
8,00%
(17,48)%
3,52
3,02

7,40%
11,10%
8,00%
(7,23)%
3,80
3,65

3,00%
16,2%
24,00%
(28,17)%
5,29
4,84

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de
2016
2017
2018

RÚSSIA
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa Básica de Juros da Economia
Valorização (desvalorização) do RUB frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) RUB por US$1,00
Taxa media de câmbio — RUB por US$1,00
_________
Fonte: Bloomberg

0,30%
7,10%
10,00%
17,85%
61,54
66,95

1,60%
3,70%
7,75%
6,67%
57,69
58,33

2,30%
2,90%
7,75%
(16,81)%
69,35
62,82

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de

UNIÃO EUROPEIA
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa Básica de Juros da Economia
Valorização (desvalorização) do Euro frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) Euro por US$1,00
Taxa media de câmbio — Euro por US$1,00
_________
Fonte: Bloomberg

2016

2017

2018

2,00%
0,30%
0,11%
(3,49)%
0,95
0,90

2,50%
1,70%
0,15%
14,12%
0,83
0,89

2,00%
1,90%
0,22%
(4,60)%
0,87
0,85

Exercício Encerrado em
31 de dezembro de

MÉXICO
Crescimento real do PIB
Inflação
Taxa Básica de Juros da Economia
Valorização (desvalorização) do MXN frente ao Dólar
Taxa de câmbio (fechamento) MXN por US$1,00
Taxa media de câmbio — MXN por US$1,00
__________
Fonte: Bloomberg

2016

2017

2018

2,30%
2,80%
5,78%
(16,97)%
20,73
18,69

2,00%
6,00%
7,38%
5,43%
19,66
18,91

2,00%
4,90%
8,30%
0,05%
19,65
19,23

Variação de preços nos principais insumos e produtos
Existem 8 classes de insumos que contribuem para, aproximadamente, 60% do custo de
produção da Companhia e de suas subsidiárias. São elas: aço, compressor, vidro, cobre
ou alumínio, materiais químicos, isolantes térmicos, componentes elétricos (micro-
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motores, controladores eletrônicos e outros) e aramados. Pela característica de
commodity de várias das matérias-primas e componentes, a Companhia e suas
subsidiárias procuram adquirir grandes volumes que favoreçam a redução dos custos. Os
custos de produção da Companhia e de suas subsidiárias são principalmente
influenciados pela variação de preços de mercado destas commodities (normalmente
fixados em US Dolares e Euros) em relação à cotação da moeda funcional local de cada
país. Outros custos que impactam o resultado operacional da Companhia e de suas
subsidiárias estão relacionados ao reajuste de preços controlados em cada país onde a
Companhia atua, como energia elétrica e gás.
Câmbio e taxa de juros
Em decorrência da contratação de empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira,
o câmbio e as taxas de juros impactam diretamente o resultado financeiro da
Companhia. Neste sentido, cumpre destacar que os empréstimos e financiamentos em
moeda estrangeira contratados nos últimos três exercícios estavam indexados de acordo
com as seguintes taxas de juros:
Libor - London Interbank Offered Rate - É a taxa preferencial de juros que é oferecida
para grandes empréstimos entre os bancos internacionais que operam no mercado de
Londres (Inglaterra).
Euribor - Euro Interbank Offered Rate - É a taxa interbancária do mercado da zona do
Euro. A taxa foi criada para englobar as operações interbancárias realizadas na moeda
comum européia entre os países que assumiram o Euro desde sua criação em 1999.
CDI – Certificados de Depósitos Interbancários - São títulos emitidos pelos bancos como
forma de captação ou aplicação de recursos excedentes. Criado em meados da década
de 1980, os CDIs são aplicações com prazos de 1 dia útil, com objetivo de melhorar
a liquidez de uma determinada instituição financeira. Essas transações são fechadas por
meio eletrônico e registradas nos computadores das instituições envolvidas e nos
terminais do CETIP.
É importante ainda destacar que as variações cambiais afetaram e poderão afetar no
futuro, o resultado financeiro e endividamento da Companhia, dado que, como acima
descrito, a Companhia possui endividamento em US Dolar e Euro ou atrelado à variação
do US Dolar e do Euro.
Os principais ativos e passivos sujeitos aos riscos cambiais estão abaixo discriminados e
não há diferenças relevantes entre os valores justos e os saldos das respectivas contas
contábeis:
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Consolidado
31/12/2018
USD

Caixa e bancos
Aplicações Financeiras
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Exposição

EUR

Consolidado
31/12/2017
Total
convertido
em BRL

USD

EUR

Total
convertido
em BRL

GBP

2,7
57,3
12,2
(12,1)
(46,6)
39,5

13,6
10,4
15,3
(8,2)
(77,4)
(4,5)

70,7
268,3
115,5
(83,1)
(524,2)
133,0

9,6
21,7
3,9
(11,5)
(161,2)
(24,0)

9,8
15,3
10,8
(11,3)
(67,4)
20,0

0,0
-

70,5
132,6
55,9
(82,8)
(800,6)
-

53,0

(50,7)

(19,9)

(161,5)

(22,7)

0,0

(624,3)

Consolidado
31/12/2016
USD

Aplicações Financeiras
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Derivativos
Exposição

Taxas utilizadas:
USD/BRL
EUR/BRL
GBP/BRL

EUR

GBP

Total
convertido
em BRL

9,8
47,4
9,6
(8,3)
(139,5)
(2,1)

4,3
16,9
11,2
(7,5)
(75,6)
2,0

2,6
-

46,6
223,5
69,9
(53,0)
(714,4)
-

(83,0)

(48,8)

2,6

(427,5)

31/12/2018
3,8748
4,4390
4,9617

31/12/2017
3,3080
3,9693
4,4714

31/12/2016
3,2591
3,4384
4,0364

A Companhia registrou no resultado em 2018 efeitos de variação cambial líquida
negativa no montante de R$99,9 milhões (R$37,9 milhões negativos em 2017).
A Companhia e suas controladas estão expostas a taxas de juros flutuantes
substancialmente atreladas às variações: (i) dos Depósitos Interfinanceiros - DI nas
aplicações financeiras e nos empréstimos e financiamentos contratados em Reais e (ii)
das taxas Libor, Euribor e CDI nas aplicações financeiras e nos empréstimos e
financiamentos contratados. A Companhia possui parte das suas aplicações financeiras
em Bonds, no valor de R$192,1 milhões em 2018 (R$132,6 milhões em 2017), sendo
que tais Bonds são avaliados a mercado e, portanto, estão sujeitos a oscilações que
podem ser substanciais. O mesmo ocorre para o investimento que a Companhia tem em
fundos de investimentos, no valor de R$171,5 milhões em 2018 (R$77,3 milhões em
2017), que também está sujeito a oscilações. A Companhia monitora essas oscilações
através de ferramentas de controles internos e acompanhamento de mercado, sem
necessariamente ter qualquer obrigação de contratar instrumentos de proteção.
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A Companhia registrou em 2018 (i) receita de aplicações financeiras com juros e
variação no valor dos Bonds, no montante de R$40,3 milhões (R$14,6 milhões em 2017)
e (ii) despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos de R$55,5 milhões
(R$44,1 milhões em 2017).
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo
tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações
financeiras do emissor e em seus resultados
a. introdução ou alienação de segmento operacional
A Companhia não introduziu e nem alienou segmentos operacionais diferentes dos que
atua, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
No quarto trimestre de 2017, foi constituída a Metalfrio – Nigéria, localizada em Lagos,
Nigéria, tem como objetivo a comercialização de refrigeradores atendendo o mercado
norte do continente africano.
Em dezembro de 2017, a Metalfrio – Nigéria adquiriu 90% de participação societária na
Sabcool, companhia também localizada na Nigéria, pelo montante de R$0,5 milhão,
gerando um ágio de R$0,3 milhão. O objetivo da Sabcool também é a comercialização de
refrigeradores.
c. eventos ou operações não usuais
No melhor entendimento dos Diretores, não houve eventos ou operações não usuais
realizadas pela Companhia nos anos de 2016, 2017 e 2018.
10.4. Os diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis e
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018, 2017 e 2016.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalva nos pareceres dos auditores nos exercícios de 2016, 2017 e 2018.
10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas
adotadas pela Companhia, explorando, em especial, estimativas contábeis
feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição
da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou
complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita,
créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes,

24

planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de
recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e
instrumentos financeiros
A Companhia adota na elaboração das demonstrações financeiras as normas
internacionais IFRS e os pronunciamentos CPC para avaliar os seus ativos, passivos,
receitas e despesas, e realizar as estimativas necessárias. As estimativas são elaboradas
com base nos relatórios emitidos por seus assessores legais e financeiros, assim como
na experiência adquirida da Companhia.
Trimestralmente as estimativas e políticas contábeis são revisadas e as adequações, se
necessárias, são implementadas para se determinar com a melhor precisão possível a
condição financeira e patrimonial da Companhia. Quando da concretização dos fatos
mensurados e reconhecimento dessas estimativas, pode haver variações em relação às
premissas adotadas.
A Companhia registra, quando se faz necessário, provisões de contingência com base
nos pareceres dos advogados externos, para cobrir as perdas consideradas prováveis.
Também avalia seus estoques de produtos a preços de mercado, com o intuito de
detectar se existe a necessidade de provisionar ajustes de estoque, que ocorrem quando
o preço de realização dos seus produtos é inferior ao custo unitário registrado nos
estoques.
A Companhia revisa anualmente a recuperabilidade dos ativos fiscais, projetando os
resultados da Companhia e de suas subsidiárias e analisando a utilização dos créditos na
compensação dos impostos gerados pela vendas e pelos lucros tributáveis de períodos
futuros.
Desta forma, encontram-se abaixo as políticas contábeis críticas adotadas pela
Companhia na elaboração de suas demonstrações financeiras:
a. Reconhecimento da Receita
A receita operacional da venda de bens (produtos e peças) no curso normal das
atividades é medida pelo valor justo da contra-prestação recebida ou a receber,
excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A receita é
reconhecida quando for satisfeita a obrigação de desempenho, ou seja, levando em
consideração os seguintes indicadores de transferência de controle: (i) a entidade possui
um direito presente de pagamento pelo ativo; (ii) o cliente possui a titularidade legal do
ativo; (iii) a entidade transferiu a posse física do ativo; (iv) o cliente possui os riscos e
benefícios significativos da propriedade do ativo; e (v) o cliente aceitou o ativo.
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado no momento da sua
realização.
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b. Estimativas Contábeis
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as
normas IFRSs e as normas CPCs exigem que a Administração da Companhia e de suas
controladas façam julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas
e em quaisquer períodos futuros afetados.
As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro
estão incluídas nas seguintes notas explicativas das demonstrações financeiras da
Companhia:


Nota nº 7 – Provisão para crédito de liquidação duvidosa;



Nota nº 8 – Provisão para perdas nos estoques;



Nota nº 10 – Impostos diferidos;



Nota nº 13 – Revisão da vida útil do ativo imobilizado;



Nota nº 14 – Amortização do ativo intangível e teste de recuperação do ágio;



Nota nº 18 – Provisão diversas;



Nota nº 19 – Provisão para riscos;



Nota nº 20 – Outras contas a pagar – não circulante (Passivos atuariais);



Nota nº 26 – Instrumentos derivativos.

c. Instrumentos Financeiros

 Ativos financeiros não derivativos
No reconhecimento inicial a Companhia mensura seus ativos e passivos financeiros ao
valor justo, considerando os custos de transação atribuíveis à aquisição ou emissão do
ativo financeiro ou passivo financeiro. Para o contas a receber de clientes a mensuração
inicial se dá pelo valor da transação.
A Companhia e suas controladas deixam de reconhecer um ativo financeiro quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em
uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida nos
ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.
A Companhia e suas controladas classificam seus ativos financeiros não derivativos em
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado e pelo valor justo por meio do
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resultado. Essas classificações são baseadas no modelo de negócio adotado para gestão
de ativos e nas características dos fluxos de caixa contratuais.
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
São reconhecidos ao custo amortizado os ativos financeiros mantidos dentro de um
modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de
caixa contratuais. Esses fluxos são recebidos em datas específicas e constituem
exclusivamente pagamento de principal e juros.
Esses ativos são contabilizados utilizando o método da taxa de juros efetiva subtraindose o valor referente a perda por redução ao valor recuperável. Além disso, é considerado
para apuração do custo amortizado o montante de principal pago.
Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
São reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado os ativos que: i) não se
enquadram nos modelos de negócios para os quais seria possível a classificação ao custo
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; ii)
instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio do resultado; e iii) os
ativos financeiros gerenciados com o objetivo de obter fluxo de caixa pela venda de
ativos.
Os ativos classificados dentro desse modelo de negócio são contabilizados por meio do
reconhecimento do ganho e perda no resultado do exercício.

 Passivos financeiros não derivativos
Todos os passivos financeiros não derivativos da Companhia e de suas controladas são
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das
disposições contratuais do instrumento. A Companhia e suas controladas baixam um
passivo financeiro não derivativo quando tem suas obrigações contratuais retiradas,
canceladas ou vencidas.
Os ativos e passivos financeiros não derivativos são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o
direito legal de compensar os valores e a intenção de liquidar em uma base líquida ou de
realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.
A Companhia e suas controladas classificam seus passivos financeiros não derivativos
em passivos financeiros mensurados ao custo amortizado e pelo valor justo por meio do
resultado.
Os passivos financeiros classificados como custo amortizado são contabilizados utilizando
o método da taxa de juros efetivos, onde ganhos e perdas são reconhecidos no resultado
do exercício no momento da baixa dos passivos e no reconhecimento da amortização.
Os passivos financeiros classificados a valor justo por meio do resultado são
contabilizados por meio do reconhecimento de ganho e perda no resultado do exercício.
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 Instrumentos financeiros derivativos
Derivativos são reconhecidos pelo valor justo e as variações no valor
registradas no resultado do exercício. Esses derivativos incluem contratos de
(Non Deliverable Forwards) e contratos de venda a termo de diversas
mercadorias (commodities). A Companhia não adota a prática contábil
accounting em suas operações.

justo são
Swap, NDF
moedas e
de hedge

A Administração da Companhia e das suas controladas mantém, de acordo com sua
Política de Gestão de Risco Financeiro, monitoramento sobre os instrumentos financeiros
derivativos contratados. Essas operações são efetuadas a partir da avaliação das
condições de mercado de cada um dos instrumentos derivativos. A Companhia não está
sujeita a limitações na exposição a diferentes taxas de juros, moedas e preços de
commodities, não tem a obrigatoriedade de contratar proteção contra estas exposições,
mas está autorizada a realizar operações de derivativos de taxas de juros, moedas e
preços de commodities. Caso as premissas de preços e o cenário econômico projetado
utilizado no momento da contratação dos instrumentos financeiros derivativos não se
concretizem, a Companhia poderá incorrer em perdas financeiras.
O monitoramento das operações com instrumentos financeiros derivativos é efetuado
pela Diretoria Financeira e periodicamente pelo Grupo de Gestão de Risco e pelo
Conselho de Administração.
Critérios de determinação do valor justo
O valor justo estimado para os instrumentos financeiros derivativos contratados pela
Companhia e por suas controladas foi determinado por meio de informações disponíveis
no mercado. O valor justo destes derivativos é obtido através do fluxo de caixa
descontado, de acordo com as taxas contratuais e vigentes no mercado (câmbio e
juros). Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor justo de cada operação. Como
consequência, as estimativas calculadas não indicam, necessariamente, os montantes
que efetivamente serão realizados quando da liquidação financeira das operações.
d. Moeda Estrangeira
A administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o Real, de acordo com
as normas descritas no CPC 02 - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e
Conversão de Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 534.
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que diferem da moeda
funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e
passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela
taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas
de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração
de resultado. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda
estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou
nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado.
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Os ganhos e as perdas decorrentes de variações de investimentos no exterior e dos itens
monetários que fazem parte do investimento líquido são reconhecidos diretamente no
patrimônio líquido na rubrica “ajustes de avaliação patrimonial” e reconhecidos na
demonstração de resultado quando esses investimentos forem alienados, como um todo
ou parcialmente.
e. Redução ao valor recuperável de ativos (Impairment)
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e de suas controladas,
exceto os estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável.
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. No caso de
ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é estimado todo
ano na mesma época.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa (UGC) é o maior entre o
valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os
fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da
taxa de desconto antes de impostos, que reflita as condições vigentes de mercado
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo ou UGC.
Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas
reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas na redução de qualquer ágio
alocado a esta UGC (ou grupo de UGC), e subsequentemente na redução dos outros
ativos desta UGC (ou grupo de UGC) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto
a outros ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas somente na condição em
que o 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.
Critérios para a realização do teste do valor recuperável
A Companhia utiliza o método de fluxo de caixa descontado, com projeções para os
próximos 5 anos mais a perpetuidade para testar o valor recuperável.
Determinação da taxa de desconto
A taxa de desconto é calculada utilizando o método do Custo de Capital Médio Ponderado
(WACC - Weighted Average Cost of Capital), um modelo em que o custo de capital é
determinado pelo custo médio ponderado do valor de mercado dos componentes da
estrutura de capital (capital próprio e capital de terceiros). Essa metodologia é utilizada
para calcular a taxa de desconto para cada unidade geradora de caixa (UGC). A
administração definiu que as UGCs são analisadas por conjunto de ativos em cada país.
Para estimar a taxa de desconto, a Companhia adota os seguintes critérios:
1) Taxa esperada requerida pelos acionistas (custo de capital próprio = Ke)
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1a) Taxa livre de risco – Essa taxa é aproximada por taxas de juros sobre títulos
soberanos de dez anos para cada país em que a Companhia possui operações (Brasil,
Rússia, México e Turquia);
1b) Prêmio de risco de capital próprio - Essa taxa é calculada pela diferença entre o
retorno de mercado (obtido pelo modelo de dividendos descontados da bolsa de
valores de cada país) e a taxa livre de risco de cada país;
1c) Beta - Essa taxa é aproximada pela beta média para os setores de Máquinas e
Bebidas (”soft” e “Alcoholic”);
1d) A combinação das taxas de juros livre de riscos dos países em que a Companhia
possui operações (que inclui o risco do país), mais o prêmio de risco de capital
próprio, ajustado por Beta resulta no custo de capital próprio (Ke) para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, como segue:

País

Taxa Livre
de Risco 1a)

Prêmio de Risco de
Capital Próprio 1b)

Beta 1c)

Custo de Capital
Próprio(Ke) 1d)

Brasil

9,1%

7,3%

0,91

15,8%

México

8,6%

8,3%

0,91

16,1%

Rússia

8,8%

9,1%

0,91

17,0%

16,8%

2,8%

0,91

26,9%

Turquia
Fonte:
damodaran.com
Bloomberg

2) Custo de Capital de Terceiros (Kd): A Administração da Companhia coletou
informações sobre todos os empréstimos e financiamentos obtidos com
instituições financeiras, descrevendo o valor e a taxa de juros por contrato e, com
base nessas informações, após ponderar as variáveis, o custo de captação de
6,10% a.a. foi calculado para 2018. Como a Companhia é tributada para fins de
imposto de renda e contribuição social com base no lucro tributável, há o
benefício da dedutibilidade fiscal sobre o custo dos juros, sendo que a alíquota
varia de acordo com cada país, 34% no Brasil, 30% no México, 20% na Turquia e
20% na Rússia.
3) Ponderação do custo de capital: O peso do capital próprio utilizado foi de 70% e o
peso do capital de terceiros foi de 30%, com base nos valores do custo de capital
próprio e de capital de terceiros considerados ideais para a Companhia.
4) Após se ponderar as considerações descritas nos itens 1 a 3 acima, as seguintes
taxas de desconto (WACC) foram calculadas para cada país e foram utilizadas
como taxas de desconto, conforme descrito no CPC 01 – Redução ao valor
recuperável.
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Taxa de desconto
ao ano

País
Brasil
México
Rússia
Turquia

12,2%
12,6%
13,4%
20,3%

Análise de sensibilidade das premissas
O valor recuperável estimado das unidades geradoras de caixa é superior ao valor
contábil das UGCs em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, portanto não é necessário
registro de perda por redução no valor recuperável. Mesmo que haja alterações
relevantes nas premissas adotadas, a administração da Companhia entende que o valor
contábil não será superior ao valor recuperável.
f.

Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia e suas
controladas possuem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e for provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do
risco envolvido.
O cálculo do valor presente é efetuado para cada transação com base numa taxa de
juros que reflete o prazo, a moeda e o risco de uma transação. A Companhia e suas
controladas não registraram o ajuste a valor presente, em virtude de não ter efeitos
relevantes nas demonstrações financeiras.
Provisão para garantias
O valor da provisão para garantias, necessário para fazer frente à obrigação assumida
em relação aos equipamentos em garantia, é calculado com base na quantidade de
produtos em garantia e no prazo de cada garantia concedida sobre esses produtos.
Também se leva em consideração a média de frequência de atendimentos por produto e
o custo médio por atendimento de assistência técnica.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A Companhia mantém provisões para créditos de liquidação duvidosa no valor das
perdas estimadas em decorrência da incapacidade dos clientes de efetuar os
pagamentos de títulos vencidos. A Companhia também considera perdas esperadas no
cálculo desta provisão, de acordo com a nova norma do CPC 48 (IFRS 9). A
Administração determina o montante a ser provisionado, com relação ao mercado
interno e externo com base em análises individuais de cada cliente. Tais provisões são
revisadas mensalmente a fim de serem ajustadas, se necessário. A Administração toma
por base, no processo de decisão, ainda, dívidas incobráveis históricas, solidez financeira
do cliente, conjuntura econômica atual de cada país e mudanças dos padrões de
pagamento do cliente. Historicamente, a Companhia não incorre em perdas significativas
na realização das contas a receber.
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Provisão para contingências
A Companhia e suas controladas são parte (polo passivo) em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso
normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e
outros assuntos.
Considerando o prognóstico dos processos administrativos e judiciais em andamento
classificados em perda provável, possível ou remota, realizado por assessores legais, a
Companhia registra provisão para perdas prováveis. Portanto, uma contingência é
reconhecida quando (a) a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída como
consequência de um evento passado; (b) é provável que recursos sejam exigidos para
liquidar a obrigação; e (c) o montante da obrigação possa ser estimado com suficiente
segurança. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas de risco
envolvidas e analisadas caso a caso, de acordo com consultas realizadas junto aos
assessores legais e consultores jurídicos externos da Companhia.
10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que
não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais
como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não existem arrendamentos mercantis operacionais relevantes, ativos e passivos não
evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais
mantenha riscos e responsabilidades, indicando
passivos

a entidade
respectivos

Não existem carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha
riscos ou responsabilidades.
iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não existem contratos relevantes de futura compra e venda de produtos ou serviços
celebrados pela Companhia não evidenciados nas demonstrações financeiras.
iv.

contratos de construção não terminada

Não existem contratos relevantes de construção não terminada celebrados pela
Companhia não evidenciados nas demonstrações financeiras.
v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não existem contratos relevantes de recebimentos futuros de financiamentos.
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b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não existem outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras de
2018.
10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
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
Não aplicável
b. natureza e o propósito da operação
Não aplicável
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados
em favor do emissor em decorrência da operação
Não aplicável
10.08. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano
de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
g. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e
dos investimentos previstos
Não há investimentos em andamento e investimentos previstos relevantes.
ii.

fontes de financiamento dos investimentos

Havendo investimentos, as principais fontes de financiamento dos investimentos da
Companhia serão a sua própria geração de fluxo de caixa operacional e obtenção de
recursos de terceiros mediante empréstimos ou financiamentos.
iii. desinvestimentos
previstos

relevantes

em

andamento

e

desinvestimentos

Não há desinvestimentos em andamento ou previstos.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos,
patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a
capacidade produtiva do emissor
Não aplicável
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c. novos produtos e serviços, indicando:
A Companhia não desenvolveu, durante os anos de 2016, 2017 e 2018, produtos e
serviços diferentes do seu atual segmento de atuação.
i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, na medida em que não há pesquisas em andamento já divulgadas.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em
desenvolvimento de novos produtos ou serviços

pesquisas

para

Não aplicável, na medida em que não há desenvolvimento de novos produtos ou serviços
em andamento diferentes do seu atual segmento de atuação.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
Não aplicável, na medida em que não há projetos em desenvolvimento já divulgados.
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
A Companhia realizou nos anos de 2016, 2017 e 2018 gastos com desenvolvimento de
novos produtos e componentes, dentro de sua área de atuação, nos montantes
especificados abaixo:

Gastos com desenvolvimento de novos produtos e
componentes
Total

2016
9,6
9,2

(em milhões de Reais)
2017
2018
9,1
11,8
9,6

11,8

10.09. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante
o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados
nos demais itens desta seção
Todos os fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da
Companhia foram tratados nos itens desta seção 10.
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DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM Nº
481/2009)
1. Informar o lucro líquido do exercício.
A Companhia apurou no exercício de 2018 prejuízo líquido de R$18,5 milhões, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil que seguem os pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s).
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos,
incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já
declarados.
Conforme disposto no artigo 195-A da Lei nº 6.404/76, a Administração poderá destinar
para a reserva de incentivos fiscais parcela do lucro líquido decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimento, que poderá ser excluída da base de
cálculo do dividendo obrigatório.
Devido ao fato da Companhia ter apurado prejuízo líquido no exercício de 2018 não há
proposta da Diretoria para distribuição de dividendos.
Não houve declaração e/ou pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos no
exercício de 2018.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído.
Conforme mencionado acima, não há proposta de distribuição de dividendos com base
no resultado auferido no exercício de 2018.
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos
distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores.
No ano de 2018 não foram distribuídos dividendos com base em lucro de exercícios
anteriores.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital
próprio já declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de
forma segregada, por ação de cada espécie e classe
Não há distribuição de dividendos proposta pela Diretoria com base no resultado auferido
no exercício de 2018.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre
capital próprio.
Não há distribuição de dividendos proposta pela Diretoria com base no resultado auferido
no exercício de 2018.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e
juros sobre capital próprio.
Não aplicável.
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d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre
capital próprio considerada para identificação dos acionistas que
terão direito ao seu recebimento
Não aplicável.
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital
próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em
períodos menores.
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital
próprio já declarados
Não houve declaração e/ou pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em balanços semestrais ou em períodos menores para o exercício de 2018.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não aplicável.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação
de cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
(em milhões de reais, exceto prejuízo
líquido/lucro líquido por ação)
2016
2017
2018
14,9
(23,9)
(18,5)

(Prejuízo líquido)/lucro líquido do exercício
Número de ações ordinárias (menos ações
tesouraria)
(Prejuízo líquido)/lucro líquido por ação
ordinária (em Reais)

61.601.310

4.106.754

4.106.754

0,2416

(5,8248)

(4,4975)

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três)
exercícios anteriores
Não houve declaração e/ou pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio nos
exercícios de 2016, 2017 e 2018.
8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
Pela Companhia ter apurado prejuízo líquido no exercício de 2018 não houve destinação
para a reserva legal.
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social limitado a
20% do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76.
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9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos
fixos ou mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento
integral dos dividendos fixos ou mínimos
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a
serem pagos a cada classe de ações preferenciais
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por
ação preferencial de cada classe
A Companhia não possui ações preferenciais.
10. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Segue abaixo transcrição do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, que trata do
cálculo dos dividendos obrigatórios:
“Artigo 29 - Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de
dividendos, um percentual mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o lucro líquido do exercício, com os seguintes ajustes:
I.

o decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição
da reserva legal, reserva de incentivos fiscais e de reservas para
contingências; e

II.

o acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de
reservas para contingências, anteriormente formadas.

Parágrafo 1º - Sempre que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a
parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá propor, e a
Assembleia Geral aprovar, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros
a realizar (artigo 197 da Lei nº 6.404/76).
Parágrafo 2º - A Assembleia poderá atribuir aos administradores da Companhia
ou de suas sociedades controladas uma participação nos lucros, observados os
limites legais pertinentes. É condição para pagamento de tal participação a
atribuição aos acionistas do dividendo mínimo obrigatório a que se refere este
artigo.
Parágrafo 3º - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos
menores. Observadas as condições impostas por lei, o Conselho de Administração
poderá: (a) deliberar a distribuição de dividendos a débito da conta de lucro
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apurado em balanço semestral ou em períodos menores ad referendum da
Assembleia Geral; e (b) declarar dividendos intermediários a débito da conta de
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
Parágrafo 4º - Os dividendos não reclamados em três anos prescrevem em favor
da Companhia.
Parágrafo 5º - O Conselho de Administração deliberará sobre proposta da
Diretoria de pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, ad
referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou
creditados, sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio
deverão ser imputados ao dividendo obrigatório.”
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Devido ao fato da Companhia ter apurado prejuízo líquido no exercício de 2018 não há
proposta da Diretoria para distribuição de dividendos.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não houve retenção.
11. Havendo retenção do
financeira da companhia

dividendo

obrigatório

devido

à

situação

a. Informar o montante da retenção
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da
companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados à
análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não houve retenção.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
d. Justificar a constituição da reserva
Não houve destinação de resultado para reserva de contingências.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
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b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem
à reserva
Não houve destinação do resultado para reserva de lucros a realizar.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
b. Identificar o montante destinado à reserva
c. Descrever como o montante foi calculado
Não houve destinação do resultado para reservas estatutárias.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não houve retenção de lucros para fazer face a orçamento de capital.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais.
a. Informar o montante destinado à reserva
Não aplicável.
b. Explicar a natureza da destinação
Não aplicável.
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ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ITENS 12.5 A 12.10
DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº
480/2009)
Cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos
entre acionistas e entre este e o emissor por meio de arbitragem
De acordo com o Estatuto Social, a Companhia, seus acionistas, administradores e
membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, 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 Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem
da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela
formulação e monitoramento da implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a
estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela
designação e supervisão da gestão dos nossos Diretores. De acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, o Conselho de Administração é também responsável pela
contratação dos auditores independentes.
O Conselho de Administração reúne-se trimestralmente ou sempre que solicitado pelo
seu presidente ou vice-presidente. Todas as decisões do Conselho de Administração são
tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião.
De acordo com o nosso Estatuto Social, nosso Conselho de Administração deve ter, no
mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros. Os conselheiros são eleitos em
Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) exercício anual, considerando-se
exercício anual o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias,
podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por nossos acionistas reunidos
em Assembleia Geral. De acordo com o Estatuto Social, no mínimo 20,0% dos membros
do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Os conselheiros
deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência
dos administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Atualmente, nosso Conselho de Administração é composto por cinco membros. Os
membros do nosso Conselho de Administração foram eleitos na Assembleia Geral
realizada em 27 de abril de 2018 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da
Companhia do exercício de 2018 a ser realizada até 30 de abril de 2019.
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Seguem na tabela abaixo os nomes, idades, posições e datas da eleição dos membros do
nosso Conselho de Administração:

Nome

Ida de

P rofissã o

CP F

P osiç ã o

Da ta da
Ele iç ã o

Da ta da
P osse

P ra z o de
Ma nda to

Ele ito pe lo
Controla dor

Marc elo Faria de Lima

57

Ec onomista

715.269.947- 04

Presidente do
Conselho

27.04.18

27.04.18

1 ano

Sim

Pedro Manuel Jac into
Casanova Guerra

48

Administrador

744.917.921- 00

Vic e- presidente
do Conselho

27.04.18

27.04.18

1 ano

Sim

Carlos de Camargo
Penteado Braga

55

Ec onomista

714.275.627- 68

Conselheiro
Efetivo

27.04.18

27.04.18

1 ano

Sim

Livinston Martins
Bauermeister

46

Advogado

172.644.428- 70

Conselheiro
Efetivo

27.04.18

27.04.18

1 ano

Sim

Hélio Marc os Coutinho
Beltrão

51

Engenheiro

008.786.367- 73

Conselheiro
Independente

27.04.18

27.04.18

1 ano

Não

No mais, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, os membros do
Conselho de Administração estão proibidos de atuar em qualquer operação ou negócios
nos quais estes tenham conflito de interesses conosco.
Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos membros do nosso
Conselho de Administração:
Marcelo Faria de Lima. O Sr. Lima é atualmente é membro dos conselhos de
administração da Metalfrio Solutions S.A., Restoque Comércio e Confecções de Roupas
S.A., Klimansan Klima AS (Turquia), Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. e
Sonae SGPS (Portugal), é sócio e co-fundador da Artesia Gestão de Recursos S.A. Fez
parte do conselho de administração de diversas empresas como C1 Financial (EUA),
Produquímica Indústria e Comércio S.A., Abyara Planejamento Imobiliário S.A. e Neovia
Telecomunicações S.A.. Trabalhou igualmente no Banco Donaldson, Lufkin, & Jenrette,
Banco Garantia e ABN Amro Bank e foi co-fundador da AreaUtil.com.
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra. O Sr. Guerra é atualmente Principal da
Artesia Gestão de Recursos S.A. e vice-presidente do Conselho de Administração da
Klimasan Klima. Tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de private equity e
banca de investimento. Foi superintendente da área de banca de investimento do
Unibanco (São Paulo) e responsável da área de corporate finance do Banif Investimento
(Lisboa). Também integrou as equipes do J.P. Morgan (Nova Iorque), GE Capital Europe
(Londres) e Banco Totta & Açores (Lisboa/Londres). O Sr. Guerra é formado em
Administração de Empresas pelo ISEG – Universidade de Lisboa, tendo efetuado parte da
sua graduação na Universidade de Colônia na Alemanha e detém um MBA pelo Insead.
Carlos de Camargo Penteado Braga. O Sr. Braga é professor de Finanças
Corporativas e de Estratégia Bancária da Fundação Dom Cabral e possui longa
experiência como consultor, conselheiro e banqueiro de investimento no Brasil e no
exterior. Entre outras funções atuou como Sócio da Brasilpar Serviços Financeiros (20142015), Araújo Fontes (2012-2014) Presidente do Royal Bank of Scotland para o Brasil
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(2008-2012) e como Diretor Executivo de Corporate Bank e Empréstimos Estruturados
para América Latina do ABN AMRO Real aonde trabalhou durante 20 anos. Ele também
atuou como membro do comitê de crédito sênior do RBS e do ABN AMRO para a América
Latina. Participou de mais de 25 operações de captações de recursos que somaram mais
de USD15bln. Possui Mestrado em Finanças pelo IBMEC-RJ, Especialização em Gestão
pelo IMD da Suiça e Pós Graduação em Comércio Exterior pela Universidade da Califórnia
Los Angeles.
Livinston Martins Bauermeister. O Sr. Bauermeister foi membro do Conselho de
Administração da Companhia entre 2010 e 2014. É Diretor Presidente da Restoque
Comércio e Confecções de Roupas S.A., da qual foi também Membro do Conselho de
Administração (2008 a 2014) e Diretor Geral de Operações (2016 a 2017). Foi VicePresidente do Conselho de Administração da Produquímica Indústria e Comércio S.A.
(2015 a 2016). Trabalhou no Barbosa, Müssnich & Aragão por quase 8 anos e também
integrou a equipe da PwC e da Somma Consultoria. É advogado, com MBA pela
Fundação Getúlio Vargas e Mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
além de pós-graduação OPM – Owner/President Management pela Harvard Business
School da Harvard University. Tem mais de 20 anos de experiência, notadamente nas
áreas de varejo, indústria, investimentos, M&A, reestruturações societárias e governança
corporativa.
Hélio Marcos Coutinho Beltrão. O Sr. Hélio Marcos Coutinho Beltrão é gestor e
estrategista financeiro da Sextante Investimentos desde 2004, membro do conselho de
administração do Grupo Ultra desde 1997, e membro do Conselho Consultivo da Ediouro
Publicações desde 2004. O Sr. Beltrão foi gestor de investimentos de private equity da
Mídia Investimentos, de 1998 a 2003, e executivo do Banco de Investimentos CSFB
Garantia entre os anos de 1993 e 1998. O Sr. Beltrão é membro do Conselho Consultivo
do Instituto Millenium, do qual é também membro-fundador (2006). O Sr. Beltrão é
bacharel em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(1990) e mestre em administração de empresas (MBA) pela Columbia Business School
em Nova York, com distinção Beta Gamma Sigma (1994).
Nos últimos 5 (cinco) anos, não houve 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 de quaisquer dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão
independente da administração e da auditoria externa de uma Companhia. A
responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e
analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas.
Sempre que instalado, o Conselho Fiscal será constituído por, no mínimo, 3 (três) e, no
máximo, 5 (cinco) membros e suplentes em igual número. Somente poderão ser eleitas
para o Conselho Fiscal pessoas residentes no Brasil, diplomadas em curso universitário,
ou que tenham exercido cargo de administrador de empresa ou de conselho fiscal. Os
membros do Conselho Fiscal deverão subscrever, previamente à sua investidura no
cargo, Termo de Anuência dos membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do
Novo Mercado.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não é
permanente, o Conselho Fiscal poderá ser instalado pela Assembleia Geral, a pedido de
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acionistas que representem, no mínimo, 10% das Ações, com mandato até a primeira
Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua instalação. Este percentual pode ser reduzido
para até 2% do capital social votante dependendo do capital social da Companhia, nos
termos da Instrução CVM nº 324, de 19 de janeiro de 2000.
O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de
Administração, da Diretoria ou do quadro de colaboradores de uma controlada ou de
uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente até o terceiro grau de
seu administrador. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do
Conselho Fiscal recebam, a título de remuneração, no mínimo, 10% da média da
remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e
participações nos lucros e resultados.
O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente, mas pode ser
instalado em qualquer exercício social caso haja requisição por parte de acionistas.
Atualmente, a Companhia possui um Conselho Fiscal instalado, o qual terá seu mandato
finalizado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que deverá ocorrer até 30 de
abril de 2019. O Conselho Fiscal é atualmente composto da seguinte forma:

No me

Id a d e

P ro fissã o

CP F

P o siç ã o

Da ta d a
Ele iç ã o

Da ta d a
P o sse

P ra z o d e
Ma n d a to

Ele ito p e lo
Co n tro la d o r

Luiz Antonio de Rossi Jr.

46

Contador

187.417.748- 17

Conselheiro
Efetivo

27.04.18

27.05.18

1 ano

Sim

Enzo dos Santos
Pierobom

36

Engenheiro

311.636.228- 93

Conselheiro
Efetivo

27.04.18

27.05.18

1 ano

Sim

Robson Rosano Boni

36

Contador

299.372.018- 02

Conselheiro
Efetivo

27.04.18

27.05.18

1 ano

Não

Seguem abaixo as ocupações principais e currículos resumidos dos membros do nosso
Conselho Fiscal atualmente instalado:
Luiz Antonio de Rossi Jr. O Sr. Luiz Rossi desenvolve atividades na área financeira,
notadamente nas áreas de private equity, mercado de capitais, controladoria,
contabilidade, auditoria e impostos. Tem atuado como membro de comitês de auditoria e
conselhos fiscais de empresas de capital aberto e fechado. Sua experiência profissional
inclui 11 anos trabalhando na KPMG Brasil, incluindo 2 anos na KPMG LLP nos Estados
Unidos. Coordenou diversos projetos de auditoria, consultoria e due dilligences para
diversas empresas no Brasil, America Latina e Estados Unidos. Luiz possui MBA em
finanças pela FIA-USP, é formado em Ciências Contábeis e em Administração de
Empresas pela Universidade Paulista e participou de diversos cursos de atualização na
área financeira, contábil, fiscal e auditoria. É membro do Conselho Regional de
Contabilidade, foi auditor certificado no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes
(CNAI) e certificado no Banco Central do Brasil (BACEN).
Enzo dos Santos Pierobom. O Sr. Enzo Pierobom possui 11 anos de experiencia no
mercado financeiro e atuou em áreas de tesouraria, comércio exterior, riscos e
comercial. Possui larga experiencia em financiamentos de projetos e aquisições,
operações de mercado de capitais e entre outras atividades, atuou destacadamente
como banker dos setores de infra estrutura, varejo, financial sponsor e real estate. É
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formado em Engenharia de Produção pela USP, possui MBA pela fundação Dom Cabral e
participou de diversos cursos na áea de financiamentos estruturados, riscos, tesouraria e
mercado financeiro,. Também possui certificação profissional pela ANBIMA.
Robson Rosano Boni. O Sr. Robson Boni desenvolve atividades nas áreas de
controladoria, contabilidade e impostos. Possui 20 anos de experiência, sendo sua
principal experiência profissional de 11 anos na Produquimica Indústria e Comércio S/A,
responsável pela área de controladoria. É professor universitário no curso de Ciências
Contábeis na Uniesp S/A e sócio de empresa especializada em Assessoria e Consultoria
Contábil. Robson possui Pós-Graduação em Controladoria e Finanças e formação em
Ciências Contábeis pela UNISUZ - Faculdade Unida de Suzano. Participou de diversos
cursos de atualização na área contábil, em especial uma extensão em IFRS e IAS
realizada pela FIPECAFI.
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre o conselho de administração do emissor e:
a.
b.
c.

sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor;
controlador direto ou indireto do emissor;
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

A Companhia compra para seu processo produtivo no Brasil componentes elétricos
fornecidos pela O2 Led Illumination Comércio e Desenvolvimento de Produtos Ltda, (“O2
Led”). O Sr. Marcelo Faria de Lima, Presidente do Conselho de Administração, detinha
indiretamente, a título de investimento, 1.367.528 partes beneficiárias de emissão da O4
Participações S.A., controladora da O2 Led. Em 31 de Dezembro de 2017 o Sr. Marcelo
Faria de Lima não detinha mais estes investimentos. Estas compras foram realizadas em
condições de mercado, nos mesmos prazos e condições praticados com terceiros. O total
das compras realizadas foram de R$ 9,7 milhões em 2016 e R$ 3,7 milhões em 2017.
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REMUNERAÇÃO

DOS

ADMINISTRADORES

(ITEM

13

DO

FORMULÁRIO

DE

REFERÊNCIA – ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009)
13.1) Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de
administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos
comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, abordando os seguintes aspectos:
Não há, na Companhia, comitê estatutário, comitê de auditoria, de risco, financeiro ou
de remuneração.
a) objetivos da política ou prática de remuneração
O objetivo da remuneração é o recrutamento e retenção dos profissionais adequados às
necessidades da Companhia.
A prática de remuneração da Companhia leva em consideração os valores referenciais de
mercado na época da contratação de cada profissional específico, baseado em suas
experiências e capacidade técnica e a partir da referida contratação, a aplicação de
ajustes baseados em indicadores públicos de inflação ou em dissídios coletivos aplicáveis
à Companhia.
b) composição da remuneração, indicando:
i.

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

Os membros do Conselho de Administração recebem uma remuneração fixa mensal
individual. A remuneração dos membros do Conselho de Administração seguem padrões
de mercado.
Os diretores estatutários recebem uma remuneração fixa individual e participam de um
programa de remuneração variável individual, relacionado ao atingimento de metas
econômicas. O objetivo é a retenção dos mesmos e a prestação por estes dos serviços
decorrentes de suas funções, procurando sempre mantê-los motivados para o alcance de
metas e objetivos da Companhia.
A Companhia oferecia aos diretores estatutários planos de remuneração com base em
ações, liquidados com ações da Companhia.
ii.

Qual a proporção de cada elemento na remuneração total:

Para os membros do Conselho de Administração, a remuneração fixa individual
representa 100% da remuneração total. Para os diretores estatutários, em 2018, a
remuneração fixa representou 84,6% da remuneração total e a remuneração variável
15,4% da remuneração total.
iii.

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é definida, discutida e
aprovada anualmente em Reunião do Conselho de Administração.
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A remuneração fixa dos diretores estatutários é baseada em salário fixo mensal,
reajustada anualmente com base nos dissídios coletivos aplicáveis à Companhia.
A remuneração variável dos diretores estatutários é baseada no atingimento de metas
operacionais e financeiras da Companhia e individuais, sendo calculada com base em
múltiplos do valor da remuneração fixa, limitada a 12 vezes o valor da remuneração fixa.
Os reajustes da remuneração variável acompanham as variações da remuneração fixa.
Para detalhes da remuneração baseada em ações do “Plano 2”, ver Anexos I.
iv.

Razões que justificam a composição da remuneração

A composição da remuneração visa o recrutamento e retenção dos profissionais
adequados às necessidades da Companhia e considera as composições referenciais de
mercado na época da contratação de cada profissional específico, baseado em suas
experiências e capacidade técnica.
c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração:
Os indicadores de desempenho que são aplicados à parcela variável da remuneração se
baseiam no atingimento do EBITDA e geração operacional de caixa da Companhia
durante o exercício correspondente. Estes são indicadores determinantes para definição
da remuneração variável. Adicionalmente são estabelecidas metas individuais e de
competências que aliadas aos indicadores operacionais e financeiros compõem o
processo de avaliação e determinação da remuneração variável.
d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores
de desempenho:
Parte da remuneração variável é baseada no atingimento dos indicadores operacionais e
financeiros, acima referidos.
e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do
emissor de curto, médio e longo prazo:
A prática de remuneração composta por remuneração fixa mensal, remuneração variável
anual, alinha os objetivos de curto, médio e longo prazo dos executivos e colaboradores
aos da Companhia e seus acionistas.
f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos:
Não aplicável.
g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor:
Não aplicável
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13.2) Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com
o seguinte conteúdo:
a) Órgãos:
b) número de membros:
c) número de membros remunerados:
d) remuneração segregada em:
i. Remuneração fixa anual, segregada em:
 Salário ou pró-labore
 Benefícios diretos e indiretos
 Remuneração por participação em comitês
 Outros
ii. Remuneração variável, segregada em:
 Bônus
 Participação nos resultados
 Remuneração por participação em reuniões
 Comissões
 Outros
iii. Benefícios pós-emprego:
iv. Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo:
v. Remuneração baseada em ações:
e) Valor, por órgão, da remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e do conselho fiscal
f) Total da remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária
e do conselho fiscal
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.2
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Remuneração (*)
d.1. Remuneração fixa anual
Honorários
Benefícios diretos e indiretos
Remuneração por participação em comitês
Outros
d.2. Remuneração Variável
Bônus
Participação nos resultados
Remuneração por participação em reuniões
Comissões
Outros
d.3. Benefícios pós‐emprego
d.4. Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
Subtotais
d.5. Remuneração baseada em ações
(*) valores reconhecidos no resultado, em regime
de competência
e. TOTAIS
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.2
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Remuneração (*)
d.1. Remuneração fixa anual
Honorários
Benefícios diretos e indiretos
Remuneração por participação em comitês
Outros
d.2. Remuneração Variável
Bônus
Participação nos resultados
Remuneração por participação em reuniões
Comissões
Outros
d.3. Benefícios pós‐emprego
d.4. Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
Subtotais
d.5. Remuneração baseada em ações
(*) valores reconhecidos no resultado, em regime
de competência
e. TOTAIS

VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2016
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
11,00
3,00
5,00
3,00
11,00
2.217.463,49
2.217.463,49
511.038,75
511.038,75
2.728.502,24
-

534.300,01
534.300,01
534.300,01
-

103.037,01
103.037,01
103.037,01
-

2.854.800,51
2.854.800,51
511.038,75
511.038,75
3.365.839,26
-

2.728.502,24
534.300,01
103.037,01
3.365.839,26
VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2017
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,17
5,00
3,00
11,17
3,17
5,00
3,00
11,17
2.070.378,92
2.070.378,92
523.880,15
523.880,15
-

540.300,05
540.300,05
-

60.027,00
60.027,00
-

2.670.705,97
2.670.705,97
523.880,15
523.880,15
-

2.594.259,07
-

540.300,05
-

60.027,00
-

3.194.586,12
-

2.594.259,07

540.300,05

60.027,00

3.194.586,12
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.2
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Remuneração (*)
d.1. Remuneração fixa anual
Honorários
Benefícios diretos e indiretos
Remuneração por participação em comitês
Outros
d.2. Remuneração Variável
Bônus
Participação nos resultados
Remuneração por participação em reuniões
Comissões
Outros
d.3. Benefícios pós‐emprego
d.4. Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo

VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2018
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
11,00
3,00
5,00
3,00
11,00
2.547.161,77
2.547.161,77
402.948,66
402.948,66
-

868.000,00
868.000,00
-

107.100,00
107.100,00
-

3.522.261,77
3.522.261,77
402.948,66
402.948,66
-

Subtotais
d.5. Remuneração baseada em ações

2.950.110,43
-

868.000,00
-

107.100,00
-

3.925.210,43
-

e. TOTAIS

2.950.110,43

868.000,00

107.100,00

3.925.210,43

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.2
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Remuneração (*)
d.1. Remuneração fixa anual
Honorários
Benefícios diretos e indiretos
Remuneração por participação em comitês
Outros
d.2. Remuneração Variável
Bônus
Participação nos resultados
Remuneração por participação em reuniões
Comissões
Outros
d.3. Benefícios pós‐emprego
d.4. Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo

VALORES PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
11,00
3,00
5,00
3,00
11,00
2.740.453,02
2.740.453,02
629.201,53
629.201,53
-

1.224.000,00
1.224.000,00
-

61.200,00
61.200,00
-

4.025.653,02
4.025.653,02
629.201,53
629.201,53
-

Subtotais
d.5. Remuneração baseada em ações

3.369.654,55
-

1.224.000,00
-

61.200,00
-

4.654.854,55
-

e. TOTAIS

3.369.654,55

1.224.000,00

61.200,00

4.654.854,55
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13.3) Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à
prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte
conteúdo:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Número de membros remunerados
d) Em relação ao bônus:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas
fossem atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.3
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no plano

VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2016
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
11,00
3,00
5,00
3,00
11,00
-

-

-

-

ii. Valor máximo previsto no plano

447.680,52

-

-

447.680,52

iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

347.647,15
511.038,75

-

-

347.647,15
511.038,75

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.3
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no plano

VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2017
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,17
5,00
3,00
11,17
3,17
5,00
3,00
11,17
-

-

-

-

ii. Valor máximo previsto no plano

390.000,00

-

-

390.000,00

iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

390.000,00
523.880,15

-

-

390.000,00
523.880,15
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.3
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no plano

VALORES RECONHECIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2018
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
11,00
3,00
5,00
3,00
11,00
-

-

-

-

ii. Valor máximo previsto no plano

402.948,66

-

-

402.948,66

iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

402.948,66
-

-

-

402.948,66
-

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.3
b. Número de membros
c. Número de membros remunerados
d. Bônus
i. Valor mínimo previsto no plano

VALORES PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019
a. ÓRGÃOS
TOTAIS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
11,00
3,00
5,00
3,00
11,00
-

-

-

-

ii. Valor máximo previsto no plano

629.201,53

-

-

629.201,53

iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iii. Valor previsto no plano, para metas atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado

629.201,53
-

-

-

629.201,53
-

e) Em relação à participação no resultado:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas
fossem atingidas
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais
Não aplicável
13.4) Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e
previsto para o exercício social corrente, descrever:
a) Termos e condições gerais
b) Principais objetivos do plano
c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
f) Número máximo de ações abrangidas
g) Número máximo de opções a serem outorgadas
h) Condições de aquisição de ações
i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
k) Forma de liquidação
l) Restrições à transferência das ações
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m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável
13.5) Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas,
no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou
cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos,
sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por
órgão, na data de encerramento do último exercício social.

Acionistas – Base 31/12/2018

Ações Ordinárias
Qtde.
2.205.693
222
1.900.839
4.106.754

Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal
Ações em tesouraria
Ações em circulação
Total Geral

%
53,71
0,01
46,28
100,00

13.6) Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado
dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do
conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o
seguinte conteúdo:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Em relação a cada outorga de opções de compra de ações:
i. Data de outorga
ii. Quantidade de opções outorgadas
iii. Prazo para que as opções se tornem exercíveis
iv. Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
v. Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de
opções:
 Em aberto no início do exercício social
 Perdidas durante o exercício social
 Exercidas durante o exercício social
 Expiradas durante o exercício social
d) Valor justo das opções na data de outorga
e) Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas
Para os exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018 não há saldo de opções não exercidas.
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13.7) Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da
diretoria estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o
seguinte conteúdo:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Em relação às opções ainda não exercíveis:
i. Quantidade
ii. Data em que se tornarão exercíveis
iii. Prazo máximo para exercício das opções
iv. Prazo de restrição à transferência das ações
v. Preço médio ponderado de exercício
vi. Valor justo das opções no último dia do exercício social
d) Em relação às opções exercíveis:
i. Quantidade
ii. Prazo máximo para exercício das opções
iii. Prazo de restrição à transferência das ações
iv. Preço médio ponderado de exercício
v. Valor justo das opções no último dia do exercício social
Não aplicável.
13.8) Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte
conteúdo:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Em relação às opções exercidas informar:
i. Número de ações
ii. Preço médio ponderado de exercício
iii. Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das
ações relativas às opções exercidas
d) Em relação às ações entregues informar:
i. Número de ações
ii. Preço médio ponderado de aquisição
iii. Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das
ações adquiridas
Não aplicável.
13.9) Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas,
no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou
cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos,
sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por
órgão:
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% de participação
Grupo e pessoas ligadas

Valor
Mobiliário/
Derivativo

Características
Quantidade
dos Títulos

Mesma
Espécie/ Classe

Total

Conselho de Administração

Ações

Ordinárias

2.205.693

53,71%

53,71%

Conselho Fiscal

Ações

Ordinárias

0

0,00%

0,00%

Diretoria

Ações

Ordinárias

222

0,01%

0,01%

13.10) Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros
do conselho de administração e aos diretores estatutários, fornecer as
seguintes informações em forma de tabela:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Nome do plano
d) Quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar
e) Condições para se aposentar antecipadamente
f) Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o
encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos administradores
g) Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último
exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
h) Se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições
Não há plano de previdência privada em vigor em favor dos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários.
13.11) Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em
relação ao conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho
fiscal:
a) Órgão
b) Número de membros
c) Valor da maior remuneração individual
d) Valor da menor remuneração individual
e) Valor médio de remuneração individual

EXERCÍCIO SOCIAL DE 2016
a. ÓRGÃOS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
1.415.225,69
108.000,00
37.961,01
603.217,13
15.300,00
32.538,00
909.500,75
106.860,00
34.345,67

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.11
b. Número de membros
c. Valor da maior remuneração individual
d. Valor da menor remuneração individual
e. Valor médio de remuneração individual
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.11
b. Número de membros
c. Valor da maior remuneração individual
d. Valor da menor remuneração individual
e. Valor médio de remuneração individual

EXERCÍCIO SOCIAL DE 2017
a. ÓRGÃOS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,17
5,00
3,00
1.330.156,39
108.000,00
20.009,00
264.314,99
32.100,00
20.009,00
819.239,71
108.000,00
20.009,00

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
VALORES EM R$
ICVM 481/09 ‐ ITEM 13.11
b. Número de membros
c. Valor da maior remuneração individual
d. Valor da menor remuneração individual
e. Valor médio de remuneração individual

EXERCÍCIO SOCIAL DE 2018
a. ÓRGÃOS
Diretoria
Conselho de
Conselho
Estatutária
Administração
Fiscal
3,00
5,00
3,00
1.434.375,70
436.000,00
35.700,00
577.776,45
108.000,00
35.700,00
983.370,14
173.600,00
35.700,00

13.12) Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização
para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria,
indicando quais as consequências financeiras para o emissor
Não aplicável
13.13) Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor
referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou
indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto
2016:
Conselho de Administração: 5,05%
Diretoria Estatutária: 0%
2017:
Conselho de Administração: 19,99%
Diretoria Estatutária: 0%
2018:
Conselho de Administração: 50,23%
Diretoria Estatutária: 0%
13.14) Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal,
agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como
por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados.
Para os exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018 os pagamentos a membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal foram referentes a
função que ocupam, portanto não houve pagamentos a outras razões.
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13.15) Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.
Não aplicável.
13.16) Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram identificadas ou
comentadas nos itens acima.
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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
METALFRIO SOLUTIONS S.A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 29/04/2019
Nome
acionista:

do

CPF / CNPJ:
Orientações de preenchimento
Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, caso o Acionista opte por exercer seu direito
de voto via Boletim de Voto a Distância (“Boletim”), é imprescindível que todos os
campos do presente Boletim sejam preenchidos. Para que seja considerado válido e os
votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral Ordinária,
devem ser observadas as seguintes instruções: (i) todos os campos deverão estar
devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão estar rubricadas; e (iii) a última
página deverá estar assinada pelo Acionista ou por seu(s) representante(s) legal(is),
conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. Não será exigido reconhecimento
de firma aposta no Boletim, nem notorização ou consularização.
Para auxiliar no preenchimento das orientações de voto, está à disposição do Acionista
na sede e no website da Companhia (www.metalfrio.com.br/ri), no website da B3
(www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), a proposta da administração contendo a
descrição detalhada das matérias objeto deste Boletim, assim como os documentos
previstos nos artigos 9, 10, 11 e 12 da Instrução CVM 481/09.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à
companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao
custodiante:
O Acionista que optar por exercer direito de voto a distância por meio deste
Boletim,
poderá preenchê-lo observadas as orientações acima e enviá-lo: (i) à
Companhia ou (ii) ao Agente de Custódia ou (iii) ao Banco Escriturador, seguindo as
instruções a seguir:
(i) À COMPANHIA: juntamente com o Boletim, o Acionista deve enviar cópia autenticada
dos seguintes documentos (dispensada autenticação para aqueles disponíveis no website
da CVM): Pessoa Física - documento de identidade com foto do acionista ou de seu
representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte e carteira de registro profissional. Pessoa
Jurídica (PJ) e Fundos de Investimento (FI) - a) documento de identidade com foto do
acionista ou de seu representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte e carteira de registro
profissional; b) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado (no caso de
PJ), ou regulamento consolidado e atualizado do fundo (no caso de FI); e c) documento
que comprove os poderes de representação.
O Boletim, acompanhado da respectiva documentação, deverá ser enviado à Companhia
com até 7 dias de antecedência da referida assembleia, ou seja, até 23 de abril de 2019
(inclusive), e será apontado como recebido pela Companhia, se estiver em ordem e de
acordo com o disposto acima, em até 3 dias do recebimento do referido documento.
(ii) AO AGENTE DE CUSTÓDIA: para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com
os seus Agentes de Custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para
emissão das instruções de voto via Boletim, assim como os documentos e informações
por eles exigidos para tal.
(iii) AO BANCO ESCRITURADOR: essa opção destina-se, exclusivamente, aos Acionistas
detentores de ações depositadas no Banco Itaú S.A., que é o banco escriturador da
Companhia.
O Acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do Boletim para o agente
de custódia ou para o banco escriturador em até 7 dias antes da data de realização da
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Assembleia, ou seja, até 23 de abril de 2019 (inclusive), salvo se prazo diverso for
estabelecido pelo agente de custódia ou pelo banco escriturador.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o
acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia:
Metalfrio Solutions S.A.
A/C Sr. Frederico da Silveira Moraes - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Avenida Abrahão Gonçalves Braga, nº 412 – Vila Liviero
São Paulo – SP – CEP 04186-220
e-mail: ri@metalfrio.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de
escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico,
telefone e pessoa para contato:
Itaú Corretora de Valores S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo/SP, CEP 04538-132
Telefone - Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
e-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações relacionadas à AGO

Deliberação Simples
1.
Exame e aprovação do relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018.
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Questão Simples
2.
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do
conselho de administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76?
[

] Sim [

] Não [

] Abster-se

Eleição do conselho de administração por chapa única
Chapa Única
Marcelo Faria de Lima - Presidente do Conselho de Administração
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra – Vice-Presidente do Conselho
Luiz Antonio de Rossi Jr. – Conselheiro
Livinston Martins Bauermeister – Conselheiro
Hélio Marcos Coutinho Beltrão – Conselheiro Independente
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3.
[

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa – Chapa Única
] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

4.
Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de
integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo
conferidos à chapa escolhida?
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

5.
Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais
igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?
[

] Sim [

] Não [

] Abster-se

6.
Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação
da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída.
Marcelo Faria de Lima - Presidente do Conselho de Administração [
]%
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra – Vice-Presidente do Conselho [
]%
Luiz Antonio de Rossi Jr. – Conselheiro [
]%
Livinston Martins Bauermeister – Conselheiro [
]%
Hélio Marcos Coutinho Beltrão – Conselheiro Independente [
]%
Questão Simples
7.
Caso tenha deixado as deliberações 3, 4, 5 e 6 em branco e seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da assembleia, deseja solicitar a eleição
em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo
141, parágrafo 4º, I, da Lei nº 6.404/76? Caso opte por “não” ou “abster-se”,
suas ações não serão computadas para fins de requerimento de eleição em
separado de membro do Conselho de Administração.
[

] Sim [

] Não [

] Abster-se

Questão Simples
Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei
nº 6.404/76?
[

] Sim [

] Não [

] Abster-se

Deliberação Simples
8.
Deliberar sobre a remuneração dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2018, no valor total de 4.654.854,55 (quatro milhões,
seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos).
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[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Local (Cidade):
Data:
Nome do acionista:
e-mail:
Assinatura:
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