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METALFRIO SOLUTIONS S.A.
CNPJ/ME 04.821.041/0001-08
NIRE 35.300.339.436 l Código CVM 20613
(Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da Metalfrio Solutions S.A. (“Companhia”) para comparecerem
à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que será realizada, em primeira
convocação, no dia 28 de abril de 2021, às 11 horas, na sede da Companhia, localizada na
Av. Abrahão Gonçalves Braga, n 412, km 12,5 da Via Anchieta, na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(A) Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre:
(i) apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do
Relatório da Admininistração e do Relatório dos Auditores Independentes;
(ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato
unificado de 1 (um) ano, nos termos do Estatuto Social;
(iii) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de
2021; e
(iv) a ratificação da remuneração global anual para o exercício de 2020;
(B) Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre:
(i) Alteração do artigo 3º do Estatuto Social para inclusão de nova atividade, sem
modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia; e
(ii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta.
Instruções Gerais
A Companhia informa que utilizará o processo de voto à distância, de acordo com a Instrução CVM
nº 481/2009. Os acionistas que desejarem poderão optar por exercer o seu direito de voto por meio
do sistema de votação à distância, nos termos da mencionada instrução, enviando o correspondente
boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou
diretamente à Companhia.
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Os acionistas que não desejarem utilizar o processo de voto à distância poderão participar
pessoalmente nas assembleias ou ser representados, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º da Lei
nº 6.404/76, portando, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que
comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição
escrituradora; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante; e (iii)
relativamente aos acionistas participantes da custódia fundível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação societária emitido pelo órgão competente.
Nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 165/91, conforme alterada pela
Instrução CVM nº 282/98, acionistas representando pelo menos 5% do capital social votante da
Companhia poderão, no prazo de 48 horas antecedentes à realização das assembleias, requerer a
adoção de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.
Para melhor organização das assembleias, a Companhia solicita aos acionistas que forem participar,
via representação ou pessoalmente, que entreguem os documentos necessários com até 48
(quarenta e oito) horas antes das assembleias na sede da Companhia (A/C do Departamento de
Relações com Investidores).
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com
Investidores (www.metalfrio.com.br), bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
(www.b3.com.br), cópias dos documentos relativos às matérias a serem discutidas nas Assembleias
aqui convocada, nos termos da regulamentação aplicável.

Marcelo Faria de Lima
Presidente do Conselho de Administração
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2. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Senhores acionistas, a administração da Companhia apresenta sua proposta (“Proposta”)
acerca das matérias a serem submetidas à deliberação nas Assembleias:
2.1

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(i)
Apreciação, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020,
acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores
Independentes.
As contas dos Administradores são instrumentalizadas por meio do Relatório Anual da
Administração e das Demonstrações Financeiras elaboradas pela Diretoria da Companhia. O
Relatório Anual da Administração contém informações sobre o desempenho financeiro e das
operações da Metalfrio, com comentários sobre as principais contas da demonstração do
resultado do exercício, entre outras. Já as Demonstrações Financeiras expressam a situação
econômico financeira da Companhia e as mutações patrimoniais ocorridas no exercício social. Pela
análise das Demonstrações Financeiras, é possível avaliar a situação patrimonial, os índices de
liquidez e o grau de endividamento da Companhia. Importante mencionar que as demonstrações
financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, aprovados pela Comissão dos Valores Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal
de Contabilidade - CFC. O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras
foram preparados pela Diretoria, submetidos à aprovação do Conselho de Administração, tendo
sido considerados em condição de ser submetidos aos Acionistas. Além disso, as Demonstrações
Financeiras da Metalfrio foram auditadas e obtiveram parecer favorável dos auditores
independentes da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes. As Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Relatório dos Auditores
Independentes, encontram-se disponíveis na página de Relações com Investidores da Metalfrio
(www.metalfrio.com.br), na página da CVM (www.cvm.gov.br), na página da B3
(www.b3.com.br) e na sede da Companhia.
Para fins de análise desta matéria, os comentários dos Diretores sobre a situação financeira da
Companhia, conforme Artigo 9º, III da Instrução CVM 481, constam às fls. 8 presente
A administração da Companhia informa que não haverá deliberação sobre a destinação de lucro
do exercício e distribuição de dividendos em razão de a Companhia ter registrado prejuízos no
exercício social de 2020 no montante de R$ 152,1 milhões de reais.
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Embora tenha apurado prejuízo a Companhia apresenta as informações indicadas no Anexo 91-II da Instrução CVM 481, conforme Artigo 9º, parágrafo único, II da Instrução CVM 481, que
constam às fls. 45 da presente.
(ii)

Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado
de 1 (um), nos termos do Estatuto Social poderá será realizada por meio de 2 (dois) sistemas
de votação: (i) processo de votação por “chapa”; ou (ii) processo de voto múltiplo, conforme
abaixo descrito.
O processo de voto múltiplo é um procedimento mediante o qual se atribui a cada ação tantos
votos quantos sejam os cargos a preencher no Conselho de Administração, sendo reconhecido
ao acionista o direito de acumular os votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários.
Acionistas da Companhia representando no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social
poderão requerer, por escrito, a adoção do processo de voto múltiplo à Companhia, em até 48
(quarenta e oito) horas antes da realização da assembleia, conforme estabelecido na Lei das
S.A.
Caso os acionistas não tenham solicitado a adoção de voto múltiplo na forma acima, a eleição
dos membros do Conselho de Administração deverá ser realizada por meio de chapas
registradas previamente na mesa ou apresentadas à Companhia na forma do artigo 28 da
Instrução CVM nº 481/09.

(iii)
A remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício de 2021 e ratificação da remuneração global anual do exercício de 2020.
Para o exercício de 2020, foi aprovada uma proposta de remuneração dos administradores no
valor de até R$ 5 milhões. O valor efetivamente realizado durante o referido período foi de
R$8.183.776,06, motivo pelo qual a administração propõe aos acionistas a ratificação
remuneração dos administradores.
Para o exercício de 2021, a Administração da Companhia propõe a remuneração anual global
dos membros da administração da Companhia no valor de até R$ 14.000.000,00, nos termos
do artigo 152 da Lei das S.A.
Para fins de análise desta matéria, as informações acerca da remuneração dos admistradores,
conforme Artigo 12º, II da Instrução CVM 481, e constante na presente Proposta.
2.2.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A alteração do artigo 3º do Estatuto Social para inclusão de nova
atividade, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas

(i)
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pela Companhia.
A administração da Companhia submete à aprovação dos acionistas da Companhia uma proposta
de inclusão de nova atividade ao objeto social da Companhia, sem modificação essencial e/ou
alteração das atividades desenvolvidas pela Companhia, conforme deliberado pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 29 de março de 2021.
Tal inclusão tem por objetivo complementar o objeto social da Companhia, com a atividade
conexa e complementar às atividades que são atualmente desenvolvidas pela Companhia,
permitindo a exploração de novas oportunidades de negócio, buscando gerar receita adicional
para a Companhia, e maior retorno aos seus acionistas.
Para refletir a inclusão da nova atividade ao objeto social da Companhia, a administração proprõe
que a alteração do artigo 3º do estauto social, o qual passará a vigorar com a seguinte nova
redação:
“Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social (a) a exploração da indústria e comércio da metalurgia em geral,
compreendendo a fabricação de geladeiras, congeladores e similares, montagem e/ou fabricação de máquinas de vendas
automáticas e outros equipamentos ou maquinários de uso residencial ou comercial, componentes e peças; (b) a
prestação de serviços de assistência técnica, para manutenção e reparo dos produtos que a Companhia industrializa e
comercializa; (c) a comercialização em geral desses produtos, suas peças, partes ou componentes; (d) a indústria, o
comércio, a importação e a exportação de peças e acessórios para refrigeração, refrigeradores, congeladores, máquinas
de vendas automáticas e outros equipamentos ou maquinários de uso residencial ou comercial, incluindo a celebração
de instrumentos para cumprimento de performance de exportação; (e) as representações em geral; (f) a participação
em outras sociedades, empreendimentos, fundos, carteiras e outros veículos de investimento no Brasil e/ou no exterior,
como acionista, sócia ou quotista, majoritário ou minoritário, (g) a aquisição, alienação e negociação de títulos e valores
mobiliários de companhias abertas e fechadas, na bolsa de valores ou fora dela, no Brasil e no exterior; (h) a locação de
equipamentos ou maquinários e a prestação de serviços correlatos e derivados; (i) exploração do ramo de armazéns
gerais conforme o Decreto Federal 1102/1903.”

Em observância ao artigo 11 da Instrução CVM 481, esta Proposta contém a alteração em
destaque e as justificativas da alteração no Anexo I.
Análise dos efeitos jurídicos e econômicos.
A administração esclarece que a inclusão proposta não implica qualquer efeito relevante de
ordem jurídica para a Companhia. Adicionalmente, a administração esclarece que a inclusão da
atividade complementar não configura mudança de objeto social da Companhia, não implicando,
desta forma, em necessidade de quorum qualificado de aprovação em assembleia ou direito de
retirada de acionista dissidente.
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Assim, a proposta de inserção de atividade no objeto social da Companhia, conforme descrita
acima, não ensejará direito de recesso dos acionistas dissidentes, uma vez que a atividade que
se pretende incluir no objeto social tem caráter exclusivamente acessório e secundário em
relação às principais atividades atualmente exercidas pela Companhia, mantendo-se a essência
do objeto social e o fim para o qual a Companhia foi constituída, sem configurar, portanto, a
hipótese de mudança substancial do objeto social em que seria aplicável o direito de recesso
previsto no Artigo 137 da Lei nº 6.404/76.

(ii)

Consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração proposta.

A proposta foi apreciada pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 29 de março
de 2021, sendo anexado a esta Proposta o estatuto social consolidado da Companhia com as
alterações em destaque.
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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 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 e suas respectivas notas explicativas.
Conforme descrito nos itens 10.9, a pandemia do COVID-19 vem afetando de forma adversa nossos
negócios, condições financeiras, resultado das operações e nosso fluxo de caixa.
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus (COVID19) é uma emergência de saúde global. Esta pandemia desencadeou decisões significativas de governos
e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de
incerteza para os agentes econômicos e geraram impactos no resultado financeiro da empresa.
Operacionalmente, a empresa conseguiu se adaptar às demandas do mercado em cada região para
conseguir entregar um bom resultado operacional no exercício.
Nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB). As informações a seguir apresentadas foram
avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, as avaliações, opiniões e comentários
dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas
atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos investidores informações que os
ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas referentes aos
exercícios sociais encerrados 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
(a)

Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Os Diretores entendem que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para
implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e longo prazo. A geração
de caixa da Companhia, juntamente com as linhas de crédito disponíveis, é suficiente para atender o
financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu plano de
negócios. Os Diretores apresentam abaixo informações financeiras da Companhia em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018, conforme tabelas abaixo:
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

(Em milhões de reais)
Receita Líquida

1.445,2

1.480,8

1.196,9

Resultado Operacional

72,6

129,0

85,3

Depreciação e Amortização

58,1

45,3

32,5

EBITDA

130,7

174,3

117,8

EBITDA Ajustado

151,3

148,5

117,8

(140,1)

47,4

(5,4)

(1)

Lucro/prejuízo do período/exercício
(1)

Resultado operacional é o resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos.

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

(Em milhões de reais, exceto Dívida Líquida/EBITDA
Ajustado)
Dívida Líquida

639,7

493,8

334,2

Patrimônio Líquido

12,8

127,3

87,4

EBITDA Ajustado

151,3

148,5

117,8

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

4,23x

3,32x

2,84x

O exercício de 2020 foi marcado por um momento sem precedentes e apesar disso, a Companhia
confirmou a força de seu modelo de negócios disruptivo que, pela total integração de seus segmentos
de serviços e produtos, mostrou-se capaz de entregar valor recorde histórico de seu EBITDA ajustado
mesmo na conjuntura atual. A Companhia apresentou leve queda de receitas de 2,4% em comparação
com as receitas do ano anterior, mesmo em um ano de pandemia em que muitos de nossos clientes
tiveram seus mercados extremamente afetados pelas medidas impostas de lockdown. O movimento
praticamente estável da receita foi suportado por: (i) disponibilização de produtos inovadores aos seus
clientes no momento correto; (ii) contínua expansão a novos mercados como África e Oriente Médio e
a ampliação de mercados já conhecidos da América do Sul; e (iii) aumento da representatividade de
serviços como parte da receita total da Companhia.
Além de permitir a expansão de suas receitas, as estratégias mencionadas acima também permitiram
à Companhia alavancar suas atividades operacionais e ao mesmo tempo capturar importantes sinergias
ao longo de suas diferentes unidades de negócio e modelos de negócio. Tal fato é demonstrado pela
contínua melhora do EBITDA Ajustado ano após ano.
No exercício de 2019, a Companhia apresentou aumento de receitas de 23,7% em comparação com as
receitas do ano anterior, suportado principalmente pela diversificação geográfica com expansão a novos
mercados como África e além do contínuo desenvolvimento de mercados como Estados Unidos e
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América Central e ainda pela diversificação de negócios, com a ampliação da oferta de serviços,
incluindo mais atividades na oferta de garantia pós-vendas, abrangendo a mesma oferta para outros
tipos de equipamentos (chopeiras e post-mix), e introduzindo novos modalidades de serviço como o
aluguel de equipamentos, logística de equipamentos e armazenagem de produtos para seus clientes.
O exercício de 2018 foi marcado por desafios macroeconômicos e políticos, tendo a Companhia
navegado através da turbulência de múltiplas eleições presidenciais em muitos de seus principais
mercados durante 2018. Mesmo neste complexo cenário, a Companhia reestabeleceu a trajetória
ascendente de suas receitas, e voltou a ultrapassar a casa do um bilhão de reais, sendo beneficiada
principalmente pela unidade da Turquia. Em 2018 a Companhia manteve crescimento de EBITDA
Ajustado, alcançando um valor de R$117,8 milhões. Apesar de apresentar um Prejuízo Líquido de R$5,4
milhões em 2018, a Companhia demonstrou um significativo avanço no período.
(b)

Estrutura de Capital

Os Diretores da Companhia acreditam que a atual estrutura de capital da Companhia apresenta uma
proporção entre capital próprio e de terceiros inferior ao nível ideal. No entanto, acreditam que a
resiliência em seus resultados operacionais demonstrados ao longo dos últimos anos, permitirá à
Companhia retornar a uma proporção mais balanceada no médio prazo.
(Em milhões de reais, exceto %)

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

1.707,0

1.500,0

1.301,4

12,8

127,3

87,4

1.719,8

1.627,3

1.388,8

Parcela de capital de terceiros

99,3%

92,2%

93,7%

Parcela de capital próprio

0,7%

7,8%

6,3%

Capital de terceiros (passivo circulante + passivo não
circulante)
Capital próprio (patrimônio líquido)
Capital total (terceiros + próprio)

(c)

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Companhia gerou um EBITDA Ajustado de R$151,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro
de 2020, R$148,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e R$117,8 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, sendo que a relação de dívida líquida (empréstimos,
financiamentos e debêntures, circulante e não circulante, menos caixa, equivalentes de caixa e títulos
e valores mobiliários) da Companhia sobre o seu EBITDA Ajustado foi de 4,23x em 31 de dezembro de
2020, de 3,32x em 31 de dezembro de 2019 e de 2,84x em 31 de dezembro de 2018. A relação entre
dívida líquida e EBITDA Ajustado é utilizada para indicar a capacidade de pagamento de compromissos
financeiros. Desse modo, entendemos que a Companhia apresenta condições financeiras suficientes
para cumprir com seus compromissos financeiros assumidos a serem pagos nos próximos anos.
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Não obstante essas fontes de financiamento terem sido suficientes no passado, os impactos do COVID19 em nossas operações podem justificar, no futuro e caso os Diretores da nossa Companhia julguem
pertinente, a utilização de outras fontes de financiamento como o mercado de capitais ou contratar
financiamentos com instituições financeiras com as quais temos relacionamento não só para financiar
eventuais aquisições ou investimentos em ativos não circulantes, mas também para financiar nossa
necessidade de capital de giro no curto prazo, principalmente enquanto persistirem os efeitos da
pandemia.
(d)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas
Durante os anos de 2020, 2019 e 2018, as principais fontes de financiamento para capital de giro e
para investimentos em ativos não circulantes da Companhia foram sua própria geração de caixa
operacional e financiamentos com instituições financeiras.
Acreditamos que as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia são adequadas ao seu perfil de
endividamento, atendendo às necessidades de capital de giro e investimentos, sempre preservando o
perfil adequado da dívida financeira e, consequentemente, a capacidade de pagamento da Companhia.
Não obstante essas fontes de financiamento terem sido suficientes no passado, os impactos do COVID19 em nossas operações podem justificar, no futuro e caso os Diretores da nossa Companhia julguem
pertinente, a utilização de outras fontes de financiamento como o mercado de capitais ou contratar
financiamentos com instituições financeiras com as quais temos relacionamento não só para financiar
eventuais aquisições ou investimentos em ativos não circulantes, mas também para financiar nossa
necessidade de capital de giro no curto prazo, principalmente enquanto persistirem os efeitos da
pandemia.
(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

(i)

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os contratos de empréstimos e financiamentos considerados relevantes para a Companhia (com valores
acima de R$25 milhões), nos quais figura como tomadora ou garantidora, vigentes na data deste
Formulário de Referência encontram-se abaixo relacionados:
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Banco Bradesco S.A.


Em 16 de maio de 2018, foi celebrada a Nota de Crédito à Exportação 201800102, no valor de
R$192.774.600,00, com vencimento em 19 de maio de 2023, conforme aditada em 30 de
novembro de 2020.

Banco Santander S.A.


Em 10 de agosto de 2020, foi emitida a Brazilian Real Note n° 4141050, no valor de
R$34.826.949,35, com vencimento em 11 de fevereiro de 2021.



Em 09 de outubro de 2020, foi emitida a Brazilian Real Note n° 4142802, no valor de R$
42.060.000,00, com vencimento em 11 de outubro de 2022.

Banco do Brasil S.A.


Em 27 de junho de 2018, foi emitida a Cédula de Crédito Bancário n° 191.400.765, no valor de
R$60.000.000,00, com vencimento em 8 de junho de 2021, conforme aditada em 4 de
dezembro de 2020.

Banco Itaú Unibanco S.A.


Em 07 de fevereiro de 2019, foi emitida a Cédula de Crédito Bancário n° 101119020001100,
no valor de R$46.500.000,00, com vencimento em 28 de novembro de 2022, conforme aditada
em 27 de novembro de 2020.

Banco Votorantim


Em 15 de abril de 2020, foi emitida a Cédula de Crédito Bancário n° 10226136, no valor de
R$30.000.000,00, com vencimento em 18 de abril de 2022.

1ª Emissão de Debêntures


Em junho de 2019 foi realizada oferta pública com esforços restritos de distribuição da 1ª
emissão de debêntures da companhia, nos termos da Instrução CVM 476. O valor total de tal
emissão foi de R$118.000.000 (cento e dezoito milhões de reais). Foi celebrado em 27 de junho
de 2019, em razão da distribuição parcial das debêntures, o primeiro aditamento à Escritura
de Emissão, que estabeleceu o valor total da emissão como R$118.000.000 (cento e dezoito
milhões de reais). Em 14 de dezembro de 2020 foi celebrado o segundo aditamento à Escritura
de Emissão, a fim de alterar determinadas características e condições das debêntures: data de
vencimento, remuneração, datas de pagamento de juros e amortização. As debêntures terão
prazo de vencimento de 42 meses, a contar da data da emissão, vencendo-se, portanto, em
17 de dezembro de 2022 e com o seguinte cronograma de pagamento de juros:

(i)

trimestralmente, a partir da data de emissão até 17 de dezembro de 2020, sendo o primeiro
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pagamento em 17 de setembro de 2019; e (ii) mensalmente, a partir de 17 de dezembro de
2020, sendo o último pagamento em 17 de dezembro de 2022.
(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

Uma das operações de financiamento da Companhia foi obtida para a construção da Fábrica localizada
em Três Lagoas (MS) e possuia como garantia o próprio imóvel. Esta operação já foi amortizada em
sua totalidade ao longo de 2020. Não há grau de subordinação entre as demais dívidas da Companhia.
Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no passível
exigível acontecerá de acordo com a Lei 11.101 de 2015: (i) obrigações sociais e trabalhistas; (ii)
impostos a recolher; (iii) garantia real; (iv) empréstimos e financiamentos; (v) crédito quirografários;
(iv) créditos subordinados; e (viii) dividendos e juros sobre capital próprio. Assim, as dívidas lastreadas
em garantias reais tem preferência de recebimento em relação às demais dívidas da Companhia, até o
esgotamento da garantia fornecida.
(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 a alienação de controle societário
Determinados contratos dos quais a Companhia é parte (como tomadora e/ou garantidora) preveem
cláusulas de vencimento antecipado 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.
Atualmente, a Companhia não possui covenants financeiros em seus instrumentos. Para maiores
informações sobre a gestão de risco financeiro da Companhia, vide item 5.2
(g)

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Todos os financiamentos contratados pela Companhia, vigentes na data de 31 de dezembro de 2020,
foram integralmente desembolsados.
(h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os números e análises a seguir apresentados derivam das demonstrações contábeis consolidadas da
Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Na elaboração das demonstrações de resultado abaixo, a Companhia adotou as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em milhões de reais, exceto as
porcentagens
Receita líquida

31/12/2020

% da Receita

31/12/2019

% da Receita

Var. de 2020 vs
2019

1.445,2

100,0%

1.480,8

100,0%

-2,4%

Custo dos produtos vendidos e dos
serviços prestados

(1.193,1)

(82,6%)

(1.231,8)

(83,2%)

-3,1%

Lucro Bruto

252,2

17,4%

249,0

16,8%

1,3%

Despesas com vendas

(123,6)

(8,6%)

(116,2)

(7,8%)

6,4%

Despesas administrativas e gerais

(72,3)

(5,0%)

(67,4)

(4,6%)

7,3%

16,4

1,1%

63,7

4,3%

-74,2%

(179,5)

(12,4%)

(119,9)

(8,1%)

49,7%

72,6

5,0%

129,0

8,7%

-43,7%

Resultado financeiro líquido

(203,0)

(14,0%)

(43,7)

(3,0%)

364,5%

Resultado antes dos impostos

(130,4)

(9,0%)

85,3

5,8%

nm

Imposto de renda e contribuição
social correntes e diferidos

(9,7)

(0,7%)

(37,9)

(2,6%)

-74,4%

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(140,1)

(9,7%)

47,4

3,2%

nm

Receitas (despesas) Operacionais:

Outras receitas (despesas)
Operacionais, líquidas
Total das Receitas (Despesas)
Operacionais
RESULTADO antes das receitas
(despesas) financeiras líquidas e
impostos

Receita líquida
A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$1.445,2 milhões,
comparativamente a R$1.480,8 milhões no mesmo período de 2019, o que representou uma queda de
R$35,6 milhões ou 2,4%. Este movimento praticamente estável das receitas se deu mesmo com o
efeito adverso ocasionado pela pandemia do COVID-19, onde diversos mercados em que a Companhia
atua, foram afetados diretamente. Importante notar que as atividades relacionadas ao segmento de
serviços mantiveram ganhos de participação na receita total da Companhia, sendo que as receitas neste
segmento subiram de R$222,6 milhões em 2019 para R$241,5 milhões em 2020.

Custo dos Produtos Vendidos e dos serviços prestados
O custo de produtos vendidos e serviços prestados no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020 foi de R$1.193,1 milhões, comparativamente a R$1.231,8 milhões no mesmo exercício de
2019, o que representou uma queda de R$38,7 milhões ou 3,1%. Esta diminuição é atribuída
substancialmente à queda proporcional das receitas e a um melhor mix de vendas com produtos mais
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inovadores e com maiores margens.

Lucro bruto
O lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$252,2 milhões
comparativamente a R$249,0 milhões no mesmo período de 2019, o que representou um aumento de
R$3,2 milhões ou 1,3%. O lucro bruto representou 17,4% e 16,8% da receita líquida nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, respectivamente. Este aumento do lucro
bruto é atribuído a um melhor mix de vendas com produtos mais inovadores e com maiores margens,
e também devido a sinergia pela ainda maior integração dos segmentos de serviços e produtos.

Receitas (Despesas) Operacionais
As despesas operacionais da Companhia, líquidas de receitas operacionais, compreendem despesas
com vendas, despesas administrativas e gerais e outras receitas e despesas operacionais. Aludidas
despesas tiveram acréscimo de 49,7%, passando para R$179,5 milhões em 2020 de R$119,9 milhões
em 2019. Como percentual da receita líquida, tais despesas passaram para 12,4% em 2020 de 8,1%
em 2019. As despesas de vendas aumentaram em 6,4% devido ao aumento de despesas comerciais
para suportar a ampliação da base de clientes, e as despesas administrativas e gerais aumentaram em
7,3% como resultado do aumento da administração na expansão do escopo de novos negócios da
Companhia. Além disso, em 2020, como efeito da pandemia do COVID-19, a Companhia teve despesas
extraordinárias alocadas na rúbrica de “outras receitas operacionais”, e em 2019 a Companhia registrou
nesta mesma rúbrica um significativo ganho referente ao processo que, após o trânsito em julgado,
concedeu à Companhia o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, neste
sentido a Companhia reconheceu os créditos provenientes desta demanda líquido dos honorários legais
o valor de R$27,3 milhões nesta mesma rúbrica. Dado que a Companhia obteve um ganho em 2019
referente a este processo, mas em 2020 houveram despesas adicionais referentes ao COVID-19, houve
uma queda de 74,2% na rúbrica de “outras receitas operacionais”, sendo este o principal vetor do
aumento do total das despesas operacionais.

Resultado financeiro líquido
A despesa financeira líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$203,0
milhões comparativamente a despesa financeira líquida de R$43,7 milhões no mesmo período de 2019,
o que representou um aumento na despesa financeira líquida de R$159,3 milhões ou 364,5%. Este
aumento é resultado de um grande impacto de variação cambial, com efeito caixa limitado, que a
Companhia sofreu principalmente no primeito trimestre e se manteve ao longo do ano pelos efeitos
mundiais da pandemia do COVID-19 na economia pelo globo.

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
A despesa com imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 foi de R$9,7 milhões comparativamente a uma despesa de R$37,9 milhões
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no exercício de 2019, o que representou uma redução nas despesas de R$28,2 milhões ou 74,4%.
Imposto de renda e contribuição social representaram (0,7)% e (2,6)% da receita nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente.

Resultado do Exercício
O resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi um prejuízo líquido de
R$140,1 milhões comparativamente a um lucro líquido de R$47,4 milhões no mesmo período de 2019,
o que representou uma variação negativa de R$187,5 milhões, principalmente pelo efeito adverso da
variação cambial com o impacto no nosso resultado financeiro. O resultado do exercício representou
(9,7%) e 3,2% da receita líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
respectivamente.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO COM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018
Em milhões de reais, exceto as
porcentagens

31/12/2019

% da Receita

31/12/2018

% da Receita

Var de 2019 vs.
2018

Receita líquida

1.480,8

100,0%

1.196,9

100,0%

23,7%

Custo dos produtos vendidos e dos
serviços prestados

(1.231,8)

(83,2%)

(996,5)

(83,3%)

23,6%

249,0

16,8%

200,4

16,7%

24,2%

Despesas com vendas

(116,2)

(7,8%)

(99,7)

(8,3%)

16,6%

Despesas administrativas e gerais

(67,4)

(4,6%)

(54,6)

(4,6%)

23,4%

63,7

4,3%

39,1

3,3%

62,8%

(119,9)

(8,1%)

(115,2)

(9,6)%

4,1%

RESULTADO antes das receitas
(despesas) financeiras líquidas e
impostos

129,0

8,7%

85,2

7,1%

51,4%

Resultado financeiro líquido

(43,7)

(3,0%)

(69,2)

(5,8%)

(36,8%)

85,3

5,8%

16,1

1,3%

429,8%

Imposto de renda e contribuição
social correntes e diferidos

(37,9)

(2,6%)

(21,5)

(1,8%)

76,2%

RESULTADO DO EXERCÍCIO

47,4

3,2%

(5,4)

(0,5)%

(977,7%)

Lucro Bruto
Receitas (despesas) Operacionais:

Outras receitas (despesas)
Operacionais, líquidas
Total das Receitas (Despesas)
Operacionais

Resultado antes dos impostos

Receita líquida
A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$1.480,8 milhões,
comparativamente a R$1.196,9 milhões no mesmo período de 2018, o que representou um aumento
de R$283,9 milhões ou 23,7%. Este aumento é atribuído ao crescimento das receitas em todas as suas
operações, mas principalmente nas unidades México e Turquia. Importante também ressaltar o avanço
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nas atividades relacionadas ao segmento de serviços, que ganha expressividade a cada ano, sendo que
as receitas neste segmento aumentaram de R$134,9 milhões em 2018 para R$222,6 milhões em 2019.

Custo dos Produtos Vendidos e dos serviços prestados
O custo de produtos vendidos e serviços prestados no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 foi de R$1.231,8 milhões, comparativamente a R$996,5 milhões no mesmo exercício de 2018,
o que representou um aumento de R$235,3 milhões ou 23,6%. Este aumento é atribuído
substancialmente ao aumento proporcional das receitas.

Lucro bruto
O lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$249,0 milhões
comparativamente a R$200,4 milhões no mesmo período de 2018, o que representou um aumento de
R$48,6 milhões ou 24,2%. O lucro bruto representou 16,8% e 16,7% da receita líquida nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, respectivamente. Este aumento do lucro
bruto é atribuído principalmente ao aumento da receita com um ligeiro benefício da alavancagem
operacional, onde as receitas aumentaram um pouco mais que os custos dos produtos vendidos e dos
serviços prestados devido a sinergia integrada com a expansão dos novos negócios.

Receitas (Despesas) Operacionais
As despesas operacionais da Companhia, líquidas de receitas operacionais, compreendem despesas
com vendas, despesas administrativas e gerais e outras receitas e despesas operacionais. Aludidas
despesas tiveram acréscimo de 4,1%, passando para R$119,9 milhões em 2019 de R$115,2 milhões
em 2018. Como percentual da receita líquida, tais despesas passaram para 8,1% em 2019 de 9,6% em
2018. As despesas de vendas aumentaram em 16,6% devido ao aumento de gastos para suportar o
aumento das receitas, e as despesas administrativas e gerais aumentaram em 23,4% como resultado
do aumento da administração na expansão do escopo de novos negócios da Companhia. Em 2019
transitou em julgado o mandado de segurança, que concluiu pelo direito da Companhia de excluir o
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, neste sentido a Companhia reconheceu os créditos
provenientes desta demanda líquido dos honorários legais o valor de R$27,3 milhões na rubrica de
“outras receitas operacionais”, sendo que esta receita contra-balanceou parcialmente os aumentos em
despesas de vendas, gerais e administrativas.

Resultado financeiro líquido
A despesa financeira líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$43,7
milhões comparativamente a despesa financeira líquida de R$69,2 milhões no mesmo período de 2018,
o que representou uma redução na despesa financeira líquida de R$25,5 milhões ou (36,8)%. Esta
redução é atribuída substancialmente a variação da soma de perdas liquidas com operações de swap
e forward e variação cambial (R$6,0 milhões em 2019 e R$23,2 milhões em 2018), resultado da nossa
estratégia de hedge implementada ao longo de 2018, e também pela positiva variação em nossos títulos
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e valores mobiliários e ainda pelo registro de uma receita financeira decorrente da atualização
monetária dos valores referentes ao processo de exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS citado
anteriormente. O resultado financeiro líquido representou (3,0)% e (5,8)% da receita nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente.

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
A despesa com imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 foi de R$37,9 milhões comparativamente a uma despesa de R$21,5
milhões no exercício de 2018, o que representou um aumento nas despesas de R$16,4 milhões ou
76,5%. Imposto de renda e contribuição social representaram (2,6)% e (1,8)% da receita nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente.

Resultado do Exercício
O resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi um lucro líquido de R$47,4
milhões comparativamente a um prejuízo líquido de R$5,4 milhões no mesmo período de 2018, o que
representou uma variação positiva de R$52,8 milhões. O resultado do exercício representou 3,2% e
(0,5%) da receita líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
respectivamente. Este aumento é atribuído substancialmente a melhora operacional da Companha,
bem como a redução das despesas financeiras.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Seguem abaixo os balanços patrimoniais da Companhia correspondentes aos exercícios encerrados em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Na elaboração dos balanços patrimoniais, conforme dados abaixo, 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.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO COM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhões de reais, exceto percentuais) 31/12/2020

% do Total

31/12/2019

% do Total

Var de 2020
vs. 2019

ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa

204,2

11,9%

240,1

14,8%

(15,0)%

Títulos e Valores Mobiliários

300,1

17,4%

296,3

18,2%

1,3%

Contas a receber de clientes

222,0

12,9%

256,0

15,7%

(13,3)%

Contas a receber com outras partes
relacionadas

16,8

1,0%

7,1

0,4%

136,2%

Estoques

319,0

18,5%

245,3

15,1%

30,1%
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(Em milhões de reais, exceto percentuais) 31/12/2020

% do Total

31/12/2019

% do Total

Var de 2020
vs. 2019

Impostos a recuperar (*)

96,9

5,6%

92,1

5,7%

5,2%

Contas a receber com derivativos

9,1

0,5%

-

-

-

Outras contas a receber

11,6

0,7%

27,6

1,7%

(58,0)%

1.179,7

68,6%

1.164,5

71,6%

1,3%

Títulos e valores mobiliários

4,1

0,2%

-

-

-

Empréstimos para partes relacionadas

0,3

0,0%

-

-

-

Impostos diferidos

33,5

1,9%

27,4

1,7%

22,4%

Impostos a recuperar

21,1

1,2%

22,2

1,4%

(4,9)%

Outras contas a receber

13,3

0,8%

-

-

-

-

-

0,5

0,0%

(100,0)%

Imobilizado

289,1

16,8%

248,6

15,3%

16,3%

Intangível

178,7

10,4%

164,1

10,1%

8,9%

Total do ativo não circulante

540,1

31,4%

462,8

28,4%

16,7%

1.719,8

100,0%

1.627,3

100,0%

5,7%

Fornecedores

377,2

21,9%

342,1

21,0%

10,3%

Empréstimo, financiamentos e debêntures

476,0

27,7%

653,4

40,2%

(27,1)%

Obrigações tributárias

16,0

0,9%

11,8

0,7%

35,7%

Salários e encargos sociais a recolher

25,8

1,5%

20,6

1,3%

25,5%

Provisões diversas

50,7

2,9%

36,0

2,2%

40,7%

Passivo de arrendamento

10,8

0,6%

3,3

0,2%

225,7%

-

-

13,1

0,8%

(100,0)%

25,6

1,5%

8,7

0,5%

194,4%

982,1

57,1%

1.089,0

66,9%

(9,8)%

672,0

39,1%

376,8

23,2%

78,4%

Obrigações tributárias

1,5

0,1%

1,6

0,1%

(8,9)%

Provisão para riscos

14,3

0,8%

8,1

0,5%

75,8%

Passivo de arrendamento

19,3

1,1%

7,9

0,5%

145,8%

Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo

Investimentos

Total do ativo
PASSIVO
Circulante

Contas a pagar com derivativos
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures
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% do Total

31/12/2019

% do Total

Var de 2020
vs. 2019

17,8

1,0%

16,7

1,0%

6,6%

Total do passivo não circulante

724,9

42,2%

411,1

25,3%

76,4%

Capital social

244,0

14,2%

244,0

15,0%

0,0%

Reserva de Capital

2,7

0,2%

2,7

0,2%

0,0%

Reserva de lucros

0,0

0,0%

0,1

0,0%

(39,7)%

(64,3)

(3,7)%

(93,2)

(5,7)%

(31,0)%

Transações de capital entre acionistas

(69,3)

(4,0)%

(69,3)

(4,3)%

0,0%

Prejuízos Acumulados

(179,6)

(10,4)%

(27,5)

(1,7)%

552,7%

Patrimônio líquido atribuível aos
controladores

(66,5)

(3,9)%

56,8

3,5%

(217,2)%

Participação de acionistas não
controladores

79,3

4,6%

70,5

4,3%

12,4%

Total do patrimônio líquido

12,8

0,7%

127,3

7,8%

(89,9)%

1.719,8

100,0%

1.627,3

100,0%

5,7%

(Em milhões de reais, exceto percentuais) 31/12/2020
Outras contas a pagar

Ajuste de avaliação patrimonial

Total do passivo e patrimônio líquido

(*) Nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Impostos a recuperar” no ativo circulante foi
apresentada separadamente entre as rubricas “Impostos a recuperar” (R$86,8 milhões em 31/12/2020 e R$81,4 milhoes em
31/12/2019) e “Imposto de renda e contribuição social a recuperar” (R$10,1 milhões em 31/12/2020 e R$10,7 milhões em
31/12/2019).

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante era de R$1.179,7 milhões, em comparação com
R$1.164,5 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de
68,6% em 31 de dezembro de 2020 e de 71,6% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento de R$15,2
milhões ou 1,3%, decorreu do aumento principalmente dos estoques, devido a preparação das plantas
para uma retomada mais forte das atividades em 2021.

Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo não circulante era de R$540,1 milhões, em comparação com
R$462,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era
de 31,4% em 31 de dezembro 2020 e de 28,4% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento de R$77,3
milhões decorre principalmente do aumento do imobilizado decorrentes de investimentos em máquinas,
equipamentos e terreno.

Passivo circulante
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Em 31 de dezembro de 2020, o passivo circulante era de R$982,1 milhão, em comparação com
R$1.089,0 milhão em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
passivo circulante era de 57,1% em 31 de dezembro de 2020 e de 66,9% em 31 de dezembro de 2019.
Este queda de R$106,9 milhões decorreu principalmente pela nossa bem sucedida estratégia de
alongamento da dívida.

Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo não circulante era de R$ 724,9 milhões, em comparação com
R$411,1 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
passivo não circulante era de 42,2% em 31 de dezembro de 2020 e de 25,3% em 31 de dezembro de
2019. Esta variação se deu principalmente pelo alongamento da dívida citado no item anterior.

Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido era de R$12,8 milhões, em comparação com R$127,3
milhões em 31 de dezembro de 2019. Esta variação, de R$114,5 milhões decorreu principalmente do
resultado negativo que a Companhia obteve no ano de 2020 em seu resultado financeiro pelo impacto
da variação cambial liquida, mesmo que com efeito caixa limitado.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO COM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhões de reais, exceto percentuais) 31/12/2019

% do Total

31/12/2018

% do Total

Var de 2019
vs. 2018

ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa

240,1

14,8%

178,0

12,8%

34,9%

Títulos e Valores Mobiliários

296,3

18,2%

366,7

26,4%

(19,2)%

Contas a receber de clientes

256,0

15,7%

164,3

11,8%

55,8%

7,1

0,4%

-

-

-

Estoques

245,3

15,1%

222,5

16,0%

10,2%

Impostos a recuperar (*)

92,1

5,7%

39,7

2,9%

132,3%

Outras contas a receber

27,6

1,7%

10,0

0,7%

176%

1.164,5

71,6%

981,1

70,6%

18,7%

Impostos diferidos

27,4

1,7%

53,1

3,8%

(48,4)%

Impostos a recuperar

22,2

1,4%

3,7

0,3%

500%

Investimentos

0,5

0,0%

-

-

-

Contas a receber com outras partes
relacionadas

Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
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(Em milhões de reais, exceto percentuais) 31/12/2019

% do Total

31/12/2018

% do Total

Var de 2019
vs. 2018

Imobilizado

248,6

15,3%

192,4

13,9%

29,2%

Intangível

164,1

10,1%

158,5

11,4%

3,5%

Total do ativo não circulante

462,8

28,4%

407,7

29,4%

13,5%

1.627,3

100%

1.388,8

100,0%

17,2%

Fornecedores

342,1

21,0%

276,3

19,9%

23,8%

Empréstimo, financiamentos e debêntures

653,4

40,2%

496,1

35,7%

31,7%

Obrigações tributárias

11,8

0,7%

10,4

0,8%

13,5%

Salários e encargos sociais a recolher

20,6

1,3%

21,5

1,5%

(4,1)%

Provisões diversas

36,0

2,2%

33,9

2,4%

6,3%

Passivo de arrendamento

3,3

0,2%

-

-

-

Contas a pagar com derivativos

13,1

0,8%

54,2

3,9%

(75,8)%

Outras contas a pagar

8,7

0,5%

4,6

0,3%

89,1%

1.089,0

66,9%

897,0

64,6%

21,4%

376,8

23,2%

382,8

27,6%

(1,6)%

Obrigações tributárias

1,6

0,1%

2,1

0,2%

(23,6)%

Provisão para riscos

8,1

0,5%

8,0

0,6%

1,3%

Passivo de arrendamento

7,9

0,5%

-

-

-

Outras contas a pagar

16,7

1,0%

11,4

0,8%

46,3%

Total do passivo não circulante

411,1

25,3%

404,4

29,1%

1,7%

Capital social

244,0

15,0%

244,0

17,6%

0,0%

Reserva de Capital

2,7

0,2%

2,7

0,2%

0,0%

Reserva de lucros

-

-

0,1

0,0%

(100)%

(93,2)

(5,7)%

(90,4)

(6,5)%

3,1%

Transações de capital entre acionistas

(69,3)

(4,3)%

(69,3)

(5,0)%

0,0%

Prejuízos Acumulados

(27,5)

(1,7)%

(49,4)

(3,6)%

(44,2)%

56,8

3,5%

37,8

2,7%

50,3%

Total do ativo
PASSIVO
Circulante

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures

Ajuste de avaliação patrimonial

Patrimônio líquido atribuível aos
controladores

22

(Em milhões de reais, exceto percentuais) 31/12/2019

% do Total

31/12/2018

% do Total

Var de 2019
vs. 2018

Participação de acionistas não
controladores

70,5

4,3%

49,7

3,6%

42,0%

Total do patrimônio líquido

127,3

7,8%

87,4

6,3%

45,6%

1.627,3

100,0%

1.388,8

100,0%

17,2%

Total do passivo e patrimônio líquido

(*) Nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica “Impostos a recuperar” no ativo circulante foi
apresentada separadamente entre as rubricas “Impostos a recuperar” (R$81,4 milhões em 31/12/2019 e R$33,1 milhões em
31/12/2018) e “Imposto de renda e contribuição social a recuperar” (R$10,7 milhões em 31/12/2019 e R$6,6 milhões em
31/12/2018).

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante era de R$1.164,5 milhões, em comparação com R$981,1
milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante era de 71,6% em
31 de dezembro de 2019 e de 70,6% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$183,4 milhões
ou 18,7%, decorreu do aumento principalmente das contas a receber de clientes, devido ao último
trimestre de 2019 com maiores volumes de vendas ao ser comparado com o último trimestre de 2018.
O ativo circulante também aumentou devido ao reconhecimento de impostos a recuperar oriundo do
resultado favorável que a Companhia obteve no processo de exclusão do ICMS da base PIS/COFINS já
citado anteriormente.

Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante era de R$462,8 milhões, em comparação com
R$407,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era
de 28,4% em 31 de dezembro 2019 e de 29,4% em 31 de dezembro de 2018. Apesar da redução em
relação ao ativo total, o ativo não circulante aumentou R$55,1 milhões decorrente; (i) do
reconhecimento contábil do direito de uso conforme IFRS 16/CPC 06(R2) (ii) aquisição de terreno na
Turquia e (iii) consolidação de ativos na aquisição da 3L.

Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$ 1.089,0 milhão, em comparação com
R$897,0 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
passivo circulante era de 66,9% em 31 de dezembro de 2019 e de 64,6% em 31 de dezembro de 2018.
Este aumento de R$192,0 milhões decorreu de maior conta a pagar a fornecedores, que acompanha a
expansão do volume de negócios da Companhia ao longo que mais compras são efetuadas e
consequentemente mitiga parcialmente a necessidade de capital de giro, principalmente quando a
Companhia obtém também melhores prazos de pagamento junto a seus fornecedores, e também por
uma maior parcela dos nossos empréstimos, financiamentos e debêntures ficando no circulante.

Passivo não circulante
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Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante era de R$ 411,1 milhões, em comparação com
R$404,4 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
passivo não circulante era de 25,3% em 31 de dezembro de 2019 e de 29,1% em 31 de dezembro de
2018. Em valor nominal, a Companhia não teve variação significativa em seu passivo não circulante,
sendo esta ligeira variação praticamente devida ao reconhecimento de R$7,9 milhões no passivo de
arrendamento não circulante, de acordo com o IFRS 16/ CPC 06(R2) que entrou em vigor em 2019.

Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de R$127,3 milhões, em comparação com R$87,4
milhões em 31 de dezembro de 2018. Esta variação, de R$39,9 milhões decorreu principalmente do
resultado positivo que a companhia obteve no ano de 2019, onde observou lucro líquido de R$ 47,4
milhões. A variação é composta ainda por outros resultados abrangentes que somaram perda de R$7,6
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sendo a perda de R$3,5 milhões devido à
variação cambial em investimentos no exterior e R$4,1 milhões de perda atuarial.

FLUXO DE CAIXA
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para os
períodos indicados:

(em milhões de reais)

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades
operacionais

203,9

85,8

222,7

Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades
de investimento

(88,5)

(12,2)

(199,9)

Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades
de financiamento

(159,9)

19,5

(106,6)

Atividades operacionais
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi
de R$203,9 milhões versus R$85,8 milhões em 2019. Ao longo de 2020 a Companhia reforçou sua
estratégia com foco na geração de caixa operacional e geração de liquidez dado os desdobramentos
imprevisíveis oriundos da pandemia do COVID-19.
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais em 2019 foi de R$85,8 milhões, o que representa
uma diminuição comparado com o ano de 2018, em que o valor foi de R$222,7 milhões, principalmente
em razão da maior necessidade de capital de giro pela expansão dos negócios e ainda pelo aumento
de impostos a recuperar que tivemos pelo maior nível de exportação.

Atividades de investimento
O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos no exercício social encerrado em 31 de
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dezembro de 2020 foi de R$88,5 milhões, o que representa um aumento de R$76,3 milhões comparado
com o consumo de R$12,2 milhões registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019. Esta variação ocorreu praticamente devido a variação de investimento em ativos financeiros,
onde em 2020 houve aplicação líquida de R$7,2 milhões, mas em 2019 houve resgate líquido de R$70,4
milhões.
O caixa líquido consumido nas atividades de investimentos no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 foi de R$12,2 milhões, o que representa uma diminuição de R$187,7 milhões
comparado com o consumo registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, em
que o valor foi de R$199,9 milhões, principalmente em razão da diminuição de investimento em títulos
e valores mobiliários no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Atividades de financiamento
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o caixa líquido consumido pelas atividades de
financiamento foi de R$159,9 milhões, comparado com uma geração de R$19,5 milhões no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019. Esta variação se deu principalmente ao maior repagamento
de dívidas no último trimestre.
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento no exercício findo em 31 de dezembro de
2019 foi de R$19,5 milhões, comparado com um consumo de R$106,6 milhões no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018. Esta variação se deu principalmente ao menor volume de pagamentos
de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures em 2019.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

Resultados das operações do emissor

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita 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,
Bolívia e Argentina), exportações para os mercados da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia
e África e das receitas de prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, recondicionamento,
serviços logísticos, aluguel de equipamentos e fornecimento de informações/dados. As operações da
Companhia na Turquia, no México e na Rússia têm relevância no portfólio de vendas da Companhia.
As receitas de vendas da Turquia têm parte relevante denominada em Euros.
Os produtos da Companhia são subdivididos em refrigeradores comerciais do tipo Plug-In 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, serviços logísticos, aluguel de equipamentos e fornecimento
de informações/dados coletados através de equipamentos e relacionados a IOT (Internet of Things).
(ii)

Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do COVID-19, mas também foi um ano marcado pela
demonstração de resiliência do negócio disruptivo que a Companhia oferece. Em um ano em que
diversos mercados, inclusive o de nossos principais clientes, foram afetados pelas imposições de

lockdown pelos governos em todo o mundo, a Companhia conseguiu entregar EBITDA ajustado em seu
maior nível histórico. Apesar da ligeira queda de 2,4% em suas receitas para R$1.445,2 milhões, a
Companhia demonstrou crescimento em duas de suas três principais regiões. Na América do Sul, foi
possível ver um aumento de receita em 2,1%, enquanto na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) foi
possível ver um aumento de 1,1% no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 quando comparado
ao ano anterior. Estes aumentos foram impulsionados pelo aumento das receitas de serviços no EMEA
(Europa, Oriente Médio e África) e pela capacidade de flexibilização da operação da América do Sul em
rapidamente redirecionar seu foco de vendas para a aquisição de novos clientes domésticos e expandir
suas vendas no mercado externo.
Em 2019, a Companhia manteve sua trajetória de forte crescimento das receitas vista desde 2017. Com
crescimento nas nossas regiões de atuação. A operação da Companhia no Brasil, que atende a região
da América do Sul, teve crescimento de 6,0% de suas receitas em 2019 em relação ao ano anterior,
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principalmente pela continuidade da implementação de um escopo mais expandido de serviços para
uma grande cervejaria. A região teve ainda a contribuição das receitas advindas da 3L, a nova empresa
com foco em aluguel de equipamentos, que desde o meio do ano foi adquirida pela Companhia. A
região da América Central e do Norte teve grande crescimento, após um difícil ano em 2018, onde
tivemos eleições presidenciais no México. Através do bom relacionamento que a Companhia tem com
seus principais clientes globais, foi possível ganhar participação de mercado nos setores de sorvetes e
também nos de bebidas. Na região da Europa, Oriente Médio e África foi mantido o forte crescimento
do último ano graças aos recentes investimentos feitos na região, onde foi possível responder
rapidamente às demandas do mercado. Este crescimento se deu ainda por novos mercados
conquistados no oeste e sul da África, novamente graças ao nosso estreito relacionamento com nossos
principais clientes globais.
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%), devido
principalmente a um mix com produtos mais inovadores, com maior valor agregado.
(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, Nigéria 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 período)
Dólar(USD)
Variação %
Coroa Dinamarquesa (DKK)
Variação %
Lira Turca (TRY)

31/12/2020
5,1967
28,9%
0,8571
41,4%
0,6994

27

31/12/2019
4,0307
4,0%
0,6063
2,0%
0,6775

31/12/2018
3,8748
17,1%
0,5945
11,6%
0,7331

Variação %
Peso Mexicano (MXN)
Variação %
Rublo Rússia (RUB)
Variação %
Bolivianos (BOB)
Variação %

3,2%
0,2610
22,3%
0,0698
7,5%
0,7609
28,9%

-7,6%
0,2134
8,2%
0,0649
16,7%
0,5901
4,3%

-16,2%
0,1972
-0,5%
0,0556
-3,1%
0,5657
17,3%

No ano de 2020, a despesa financeira líquida foi de R$203,0 milhões comparativamente a despesa
financeira líquida de R$43,7 milhões no mesmo período de 2019. Este aumento occorreu principalmente
devido ao efeito adverso da variação cambial em nossas dívidas, com parcela significativa denominada
em Euros. Este impacto porém, teve um efeito limitado no caixa da Companhia, e dado o fato que a
maior parcela das vendas realizadas a partir da planta da Turquia (atualmente a maior operação da
Companhia) é também denominada em Euros, tal efeito adverso da variação cambial deverá ser
balanceado no médio prazo.
No ano de 2019, a despesa financeira líquida foi de R$43,7 milhões comparativamente a despesa
financeira líquida de R$69,2 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma diminuição
de R$25,5 milhões na despesa financeira líquida ou (36,8)%. Esta redução é atribuída substancialmente
à variação da soma de perdas liquidas com operações de swap e forward e variação cambial (R$6,0
milhões em 2019 e R$23,2 milhões em 2018), resultado da nossa estratégia de hedge implementada
ao longo de 2018.
No ano de 2018, o resultado financeiro líquido melhorou para R$69,2 milhões negativos em comparação
com os R$90,0 milhões negativos no ano de 2017. Uma melhora significativa na receita financeira por
meio da estratégia de hedge e bom desempenho da carteira de investimentos compensou despesas
financeiras mais altas, principalmente devido à mudança de maioria de nossa dívida de USD (libor) para
R$ (Selic) e impacto cambial.
(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 do emissor
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:
BRASIL
31/12/2018
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31/12/2019

31/12/2020

Crescimento real do PIB1
Inflação (IGP(M)2
Inflação (IPCA)3
Taxa Básica de Juros da Economia4
Taxa TJLP5
Valorização (desvalorização) do Real frente ao Dólar
Taxa de câmbio no final do período – US$1,00
Taxa de câmbio média – US$1,006

1,10%
7,54%
3,75%
6,50%
6,98%
(14,7)%
3,87
3,66

1,10%
7,30%
4,31%
4,50%
5,57%
(3,87)%
4,03
3,95

(4,1)%
23,14%
4,52%
2,0%
4,39%
(19,2)%
5,20
5,16

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 média de câmbio — TRL por US$1,00

31/12/2018
3,10%
16,2%
24,00%
(28,17)%
5,29
4,84

31/12/2019
1,0%
15,50%
12,00%
(11,10)%
5,95
5,68

31/12/2020
1,6%
12,3%
17,0%
(20,0)%
7,44
7,02

31/12/2018
2,80%
2,90%
7,75%
(16,81)%
69,35
62,82

31/12/2019
2,0%
4,50%
6,25%
11,95%
61,95
64,70

31/12/2020
(3,1)%
3,4%
4,25%
(16,33)%
74,04
72,27

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 média de câmbio — RUB por US$1,00

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 média de câmbio — Euro por US$1,00

31/12/2018
2,00%
1,90%
0,23%
(4,20)%
0,87
0,85

31/12/2019
1,60%
1,50%
0,24%
(2.60%)
0,89
0,89

31/12/2020
(6,1)%
0,60%
0,06%
(8,42)%
0,81
0,88

MÉXICO

1

PIB medido pelo novo método apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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.
2
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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 média de câmbio — MXN por US$1,00

31/12/2018
2,20%
4,90%
8,30%
0,10%
19,65
19,23

31/12/2019
(0,30)%
3,64%
7,28%
3,80%
18,93
19,25

31/12/2020
(8,2)%
3,4%
4,40%
(4,92)%
19,91
21,47

Fonte: Bloomberg

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-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 Dólares 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 europeia 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
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endividamento em Dólar e Euro ou atrelado à variação do Dólar 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:
31/12/2020 (Em milhões de reais)

USD

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

Total
convertido
em BRL

EUR

9,2

18,5

165,9

19,1

11,7

174,0

12,1

8,5

117,1

(14,1)

(8,5)

(127,6)

(10,7)

(89,8)

(628,3)

(36,8)

32,0

12,8

(21,2)

(27,6)

(286,2)

31/12/2019 (Em milhões)

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

31/12/2018 (Em milhões)

USD

EUR

Total
convertido
em R$

USD

EUR

Total
convertido
em R$

10,7
9,3

20,2
15,8

134,6
109,2

2,7
57,3

13,6
10,4

70,7
268,3

17,0
16,7
(26,6)
(0,3)
(7,4) (103,2)
(0,5)
20,0

144,3
(108,5)
(497,3)
88,7

12,2
(12,1)
(46,6)
39,5

15,3
(8,2)
(77,4)
(4,5)

115,5
(83,1)
(524,2)
133,0

(129,0)

53,0

(50,7)

(19,9)

2,7

(30,9)

Taxas utilizadas:

31/12/2020

31/12/2019

USD/R$

5,1967

4,0307

3,8748

EUR/R$

6,3779

4,5305

4,4390

31/12/2018

A Companhia registrou uma perda de variação cambial de R$114,3 milhões no exercício findo em 31
de dezembro de 2020, comparado a um ganho de R$6,5 milhões em 2019 e a uma perda de R$99,9
milhões em 2018.
A Companhia e suas controladas estão expostas a taxas de juros flutuantes substancialmente atreladas
às variações dos Depósitos Interfinanceiros - DI nas aplicações financeiras contratadas em reais e dos
juros sobre os empréstimos em moeda estrangeira e reais expostos às variações da taxa Libor, Euribor
e CDI. A Companhia possui parte das suas aplicações financeiras em Bonds, no valor de R$68,0 milhões
em 31 de dezembro de 2020 (R$10,7 milhões em 2019 e R$192,1 milhões em 2018), sendo que tais
Bonds são avaliados a mercado e, portanto, estão sujeitos a oscilações que podem ser substanciais. O
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mesmo ocorre para o investimento que a Companhia tem em fundos de investimentos, no valor de
R$232,1 milhões em 31 de dezembro de 2020 (R$278,6 milhões em 2019 e R$171,5 milhões em 2018),
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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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
(a)

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
(b)

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em novembro de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da Assets 365 Limited, localizada
no Reino Unido, uma empresa na área de IoT e conectividade para equipamentos de refrigeração no
ponto de venda POS.
Em julho de 2019, a Begur, subsidiária da Companhia com foco em serviços logísticos, adquiriu 100%
da empresa 3L, que tem como principal atividade operacional o aluguel de equipamentos.
(c)

Eventos ou operações não usuais

Em 25 de novembro de 2019 transitou em julgado o mandado de segurança, que concluiu pelo direito
da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, neste sentido a Companhia
reconheceu os créditos provenientes desta demanda referente ao período acima citado, no valor de
R$44,6 milhões (R$30,2 milhões reconhecidos na rubrica de “outras receitas operacionais” e R$14,4
milhões na rubrica de “receitas financeiras”), créditos homologados pela Receita Federal, de modo tais
valores não são considerados ativos contingentes.
Além dos eventos descritos acima, não ocorreram outros eventos ou operações não usuais nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. Para maiores informações
sobre o assunto, vide item 10.9 deste Formulário de Referência.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase no
parecer do auditor
(a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

O CPC 47 (IFRS 15) passou a exigir a partir de 1º janeiro de 2018 o cumprimento de uma nova diretriz,
no qual o reconhecimento da receita deverá ocorrer de acordo com a transferência de riscos e
benefícios, além de cumprir a obrigação de desempenho com o cliente. A Companhia reavaliou suas
operações e de suas controladas e concluiu que o reconhecimento da receita já estava aderente a esta
nova norma.
O CPC 48 (IFRS 9) implementou uma nova metodologia para classificação, mensuração e perda ao
valor recuperável de ativos e passivos financeiros. A Companhia adotou a norma a partir de 1º de
janeiro de 2018 e não identificou efeitos significativos. O CPC 48 introduziu também um novo modelo
de cálculo da perda por redução ao valor recuperável, onde o modelo de perdas incorridas foi
substituído pelo modelo de perdas esperadas. A Companhia calculava a provisão para crédito de
liquidação duvidosa com base na perda histórica, e diante da nova exigência passou a calcular tal
provisão baseado em perdas esperadas. Esta alteração de cálculo não trouxe efeitos relevantes.
O CPC 06 (R2) (IFRS 16) substituiu as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS
17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil, e passou a ser exigido a partir de 1º de
janeiro de 2019.
A IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de
utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar
pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens
de baixo valor.
O impacto da aplicação inicial da IFRS 16 nas demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi concentrado em reconhecimento de ativos e passivos por
seus arrendamentos operacionais de aluguel de imóveis, bem como substituição das despesas com
aluguel que passaram a ser reconhecidas nas linhas de depreciação e despesas financeiras.
(b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

CPC 47 (IFRS 15) - A Companhia reavaliou suas operações e de suas controladas e concluiu que o
reconhecimento da receita já estava aderente a esta nova norma, portanto não houve alteração no
reconhecimento contábil de suas receitas.
CPC 48 (IFRS 9) - A Companhia adotou a norma a partir de 1º de janeiro de 2018 e não identificou
efeitos significativos, as principais alterações são referentes as novas classificações dos ativos e
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passivos financeiros. A alteração no cálculo da provisão para crédito de liquidação duvidosa com base
na perda histórica também não trouxe efeitos relevantes para a Companhia.
CPC 06 (R2) (IFRS 16) - O impacto da aplicação inicial da IFRS 16 nas demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi concentrado em
reconhecimento de ativos e passivos por seus arrendamentos operacionais de aluguel de imóveis, bem
como substituição das despesas com aluguel que passaram a ser reconhecidas nas linhas de
depreciação e despesas financeiras.
A Companhia aplicou a IFRS 16 inicialmente usando a abordagem retrospectiva modificada. Portanto,
o efeito cumulativo da adoção da IFRS 16 foi reconhecido como um ajuste nos saldos de abertura em
1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas.
O efeito da adoção inicial da IFRS 16 foi de R$16,7 milhões na rubrica passivo de arrendamento, sendo
R$7,6 milhões no passivo circulante e R$11,9 milhões no passivo não circulante, tendo como
contrapartida a rubrica “Direito de uso” no ativo imobilizado.
(c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalva no relatório dos auditores nos exercícios de 2020, 2019 e 2018.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
A Companhia adota na elaboração das demonstrações financeiras 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 (“CPCs”) e demais instruções emitidas pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM.
A preparação das demonstrações financeiras exige 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.
Abaixo políticas contábeis críticas:
(i) Redução ao valor recuperável dos 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.
(ii) Impostos Diferidos

36

Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base
na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias
tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados
os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com
base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua
realização não seja mais provável.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às
diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas
até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver.
(iii) Provisão diversas e provisão para Riscos (Tributários, Cíveis e Trabalhistas)
Uma provisão 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.
A provisão para riscos é analisada caso a caso, de acordo com consultas realizadas junto aos assessores
legais e consultores jurídicos externos da Companhia, considerando o prognóstico dos processos
administrativos e judiciais classificados em perda provável, possível ou remota, a Companhia registra
provisão para perdas prováveis.
Principais provisões registradas na rubrica de provisão diversa:
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.
Provisões com pessoal: principalmente valores referentes a bônus e participação de lucros para
funcionários da Companhia e controladas.
Bonificações de vendas: valores referentes a possíveis pagamentos devidos a clientes baseado em
acordos comerciais que consideram principalmente descontos por volume.
(iv) Provisão para perdas de créditos esperadas
A Companhia mantém provisão para perdas de créditos esperadas no valor das perdas estimadas em
decorrência da eventual incapacidade dos clientes de efetuar os pagamentos de títulos vencidos. A
Administração determina o montante a ser provisionado, com relação ao mercado interno e externo
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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.
(v) Provisão para Perdas nos Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O valor
realizável líquido é calculado com base no preço estimado de venda no curso normal dos negócios,
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas relacionadas a esses estoques.
Determinados itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade são objetos de constituição de
provisão, de acordo com a política estabelecida pela Companhia e por suas controladas.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
(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 a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não existem carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia mantenha riscos ou
responsabilidades não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.
(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.
(b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não existem outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras de 2020.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)
Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(b)

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
(c)
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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10.8 - Plano de Negócios
(a)

Investimentos

(i)

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento dos

investimentos previstos
Não há investimentos em andamento ou investimentos relevantes previstos.
(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 relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

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
Além dos investimentos que tradicionalmente realizamos para a atualização em nossas unidades de
manufatura e aumento de capacidade através de equipamentos mais modernos, a Companhia investiu,
ao longo de 2019, aproximadamente R$ 25 milhões na extensão de sua planta na Turquia em conjunto
com a aquisição do terreno adjacente a esta mesma planta. Esta expansão da Planta confere a unidade
Turquia uma maior capacidade de operação, uma vez que que esta mesma verificou um crescimento
de 242,6% nos últimos 5 anos. Já a aquisição do terreno adjacente confere a esta mesma unidade a
possibilidade de contínua expansão nos próximos anos a medida que a operação Turquia se consolida
como um importante polo exportador, atendendo, além do mercado Turco, a Europa, Oriente Médio e
África. Importante mencionar que na operação Turquia alugamos alguns armazéns para aumentar
nossa capacidade de armazenagem e melhor atender nossa demanda, sendo assim, estes novos
investimentos já poderão trazer benefícios imediatos com a utilização de estrutura própria ao invés de
armazéns alugados.
Os investimentos na aquisição da assets365 no último trimestre de 2020 (empresa com sede no Reino
Unido focada na oferta de serviços de IoT) e na 3L no terceiro trimestre de 2019 (empresa especializada
em oferecer serviços de aluguel full-service de equipamentos), foram passos importantes em uma
estratégia que consolidou a Companhia como um provedor único de soluções completas para seus
clientes. Esses desenvolvimentos estratégicos reforçaram a posição de mercado da Metalfrio para as
tendências futuras.
A aquisição da assets365 permite que a Companhia forneça serviços de IoT, como telemetria e
gerenciamento remoto. Em 2021, estamos nos preparando para oferecer rastreamento on-line de
refrigeradores e freezers, apoiando os clientes com informações estratégicas sobre a localização de

41

ativos e desempenho operacional, juntamente com análises de vendas e gerenciamento remoto de
equipamentos.
(c)

Novos produtos e serviços

(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 pesquisas para desenvolvimentos de

novos produtos ou serviços
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 incorreu em gastos nos anos de 2020, 2019 e 2018 com desenvolvimento de novos
produtos e componentes, dentro de sua área de atuação, nos montantes especificados abaixo:
(Em milhões de reais)
Gastos com desenvolvimento de novos produtos
Total
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31/12/2020
9,8

31/12/2019
10,4

31/12/2018
11,8

9,8

10,4

11,8

10.9 - Outros fatores com influência relevante
IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA AS ATIVIDADES DA COMPANHIA
Impactos nas condições financeiras da Companhia
Efeitos decorrentes da COVID-19, que em 31 de janeiro de 2020 passou a ser considerada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) uma emergência de saúde global, tiveram impacto na
Companhia, principalmente a partir do final de março.
A medida que as ações tomadas pelos Governos de diferentes países passaram a controlar a
disseminação da COVID-19 e os casos de contaminação foram gradativamente reduzindo ao longo do
segundo semestre, verificamos a flexibilização das medidas de lockdowns que haviam sido impostas e
consequentemente um restabelecimento parcial das atividades econômicas.
O quarto trimestre foi marcado com uma retomada intensa em novos pedidos em nossas duas maiores
operações, América do Sul e EMEA. Neste novo cenário aumentamos nosso nível de produção no Brasil,
abrindo novos turnos de produção, e verificamos de forma consolidada um avanço de 3,1% (não
auditado) nas vendas comparadas às vendas do quarto trimestre de 2019. Desta maneira, a Companhia
apresentou crescimento de vendas em todos os trimestres de 2020 excluindo-se o segundo trimestre,
o pico da pandemia, e finalizou o ano com um nível de vendas ligeiramente menor do que o ano de
2019.
A retomada do cenário comercial positivo no quarto trimestre exigiu esforços intensos das operações
no sentido de conseguir atender o aumento da demanda em um cenário de falta de matérias-primas e
componentes ao longo de diferentes setores. Dado à capacidade de flexibilização das operações e a
parceria estratégica com os principais fornecedores, conseguimos gerenciar as operações sem nenhuma
ruptura. A reestruturação organizacional implementada ao longo do segundo trimestre permitiu à
Companhia tornar-se uma organização mais lean e eficiente.
O otimismo em relação ao avanço das vacinas e a reabertura gradual da economia reduziu a volatilidade
no quarto trimestre. Em tal ambiente a Companhia registrou um lucro líquido consolidado de R$17,4
milhões no quarto trimestre e prejuízo líquido consolidado de R$140,1 milhões no ano de 2020. A
Companhia se mantém confiante que a permanência deste cenário comercial/econômico menos
adverso a possibilitará de continuar implementando sua estratégia de negócios de forma eficiente. Além
do lucro no quarto trimestre, a Companhia também negociou a extensão do prazo das dívidas no Brasil,
apresentando assim um balanço patrimonial significativamente melhor do que o demonstrado no
terceiro trimestre de 2020.
Mesmo em um ambiente menos adverso, a Companhia permanece atenta à evolução do COVID-19 em
diferentes partes do mundo, e mantém empenhos em garantir condições sanitárias satisfatórias para
que seus colaboradores permaneçam exercendo suas atividades nos escritórios e fábricas. Estas
medidas tomadas pela Companhia a permitiu continuar operando ao longo de todo o período, desde o
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surgimento da COVID-19 sem interrupção, e foram elogiadas e aprovadas por autoridades sanitárias
em diferentes países.
A Companhia revisou sua projeção de receitas e dos fluxos de caixa operacionais para os próximos
cinco anos e não verificou a necessidade de reconhecer uma perda ao valor recuperável no ágio, ativo
imobilizado, tributos diferidos e contas a receber. Considerando a imprevisibilidade da evolução do
surto e dos seus impactos, a atual estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas e nos fluxos de
caixa operacionais projetados poderá ser revisada de acordo com novos eventos relacionados a esta
pandemia.
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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 Controladora apurou no exercício de 2020 prejuízo líquido de R$152,1 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 2020 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
2020.
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 2020.
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com
base em lucro de exercícios anteriores.
No ano de 2020 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 2020.
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 2020.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros
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sobre capital próprio.
Não aplicável.
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 2020.
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

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

2018
(18,5)

2019
21,8

2020
(152,1)

4.106.754

4.106.754

4.106.754

(4,4975)

5,3061

(37,0482)

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
2018, 2019 e 2020.
8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
Pelo fato da Companhia ter apurado prejuízo líquido no exercício de 2020, não houve destinação para
a reserva legal.
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
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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.
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.
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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 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
Não há proposta da Diretoria para distribuição de dividendos.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não houve retenção.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
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.
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13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
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)

12.5 / 12.6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome

Data de
Nascimento

Órgão administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo
controlador

Percentual de
participação nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Petros Diamantides

29/01/1966

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2018

10/01/2022

3

235.934.998-86

Engenheiro elétrico e
eletrônico

19 - Outros Diretores

10/01/2019

Não

0,00%

N/A

Diretor Presidente

Frederico da Silveira Moraes

09/03/1982

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2018

10/01/2022

2

955.073.021-20

Engenheiro

19 - Outros Diretores

10/01/2019

Não

0,00%

N/A

Diretor Financeiro

Felipe Morgado Garcia

12/08/1982

Pertence apenas à Diretoria

23/04/2020

10/01/2022

1

051.794.866-45

Engenheiro mecânico
e mecatrônico

19 - Outros Diretores

23/04/2020

Não

0,00%

N/A

Diretor sem designação

Marcelo Faria de Lima

01/12/1961

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/04/2020

Até AGO 2021

14

715.269.947-04

Economista

20 - Presidente do Conselho de Administração

28/04/2020

Sim

100,00%

N/A

Diretor sem designação

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

06/09/1970

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/04/2020

Até AGO 2021

7

744.917.921-00

Administrador

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

28/04/2020

Sim

100,00%
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Nome

Data de
Nascimento

Órgão administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo
controlador

Percentual de
participação nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

N/A
Livinston Martins Bauermeister

14/08/1972

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/04/2020

Até AGO 2021

6

172.644.428-70

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

28/04/2020

Sim

100,00%

Serkan Güleç

07/12/1978

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/05/2020

Até AGO 2021

1

747.149.371-20

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

29/05/2020

Não

100,00%

Luiz Antonio de Rossi Jr.

31/05/1973

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/04/2020

Até AGO 2021

1

187.417.748-17

Contador

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

28/04/2020

Sim

100,00%

N/A

N/A

N/A
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Petros Diamantides - 235.934.998-86
O Sr. Diamantides formou-se em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela University of Manchester em 1989 e concluiu MBA pela Manchester Business School em 1991. O Sr. Diamantides iniciou sua carreira na
Procter & Gamble (HABC) – UK e posteriormente atuou como Diretor Administrativo nos segmentos de Auto Peças e Refrigeração Comercial. Foi eleito Diretor Superintendente da Metalfrio em setembro de
2012.
O Sr. Diamantides nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
nenhuma 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 e não é
considerado uma pessoa exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Frederico da Silveira Moraes - 955.073.021-20
O Sr. Moraes formou-se em Engenharia de Produção Mecânica pela USP (Universidade de São Paulo) em 2005, é desde 2014 certificado pelo CFA (Chartered Financial Analyst) e em 2016 concluiu MBA pela
Handelshochschule Leipzig (HHL Alemanha). O Sr. Moraes iniciou sua carreira em 2006 na Companhia como Engenheiro Industrial e posteriormente atuou como Tesoureiro Corporativo e Gerente Financeiro
no México, na Rússia e no Brasil. O Sr. Moraes foi eleito Diretor Financeiro em Maio de 2017 e Diretor de Relações com Investidores em Junho de 2017.
O Sr. Moraes nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
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 e não é considerado
uma pessoa exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Felipe Morgado Garcia – 051.794.866-45
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Nome

Data de
Nascimento

Órgão administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo
controlador

Percentual de
participação nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

O Sr. Morgado formou-se em Engenharia Mecânica com ênfase em Mecatrônica pela PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerias) em 2004, é, desde 2017, certificado pela ASQ em Lean
Six Sigma Green e Black Belt e em 2016 concluiu MBA pelo Insper/SP em parceria com a Columbia University/NY. O Sr. Morgado iniciou sua carreira em 2004 na Ambev como estagiário e, posteriormente
como trainee global. Durante seus 15 anos na Ambev, teve oportunidade de atuar em logística, industrial, vendas, supply chain planning e finanças. O Sr. Morgado se juntou à Metalfrio em Maio de
2019 como Diretor Global de Serviços.
O Sr. Morgado nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
nenhuma 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 e não
é considerado uma pessoa exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Marcelo Faria de Lima - 715.269.947-04
O Sr. Lima é atualmente Presidente dos Conselhos de Administração da Metalfrio Solutions S.A. (> 14 anos) e da Klimasan (> 13 anos). Ele é também Presidente do Conselho de Administração da Restoque
Comércio e Confecções de Roupas S.A. (> 6 anos) e membro do Conselho de Administração da Sonae SGPS (Portugal) (> 3 anos). O Sr. Lima foi membro dos Conselhos de Administração do C1 Financial’
Bank (EUA) (> 7 anos) e da Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (> 2 anos). Ele é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), onde atuou como Professor
de Macroeconomia (> 2 anos).
O Sr. Lima nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
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 e não é considerado
uma pessoa exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra - 744.917.921-00
O Sr. Guerra é atualmente Vice-Presidente dos Conselhos de Administração da Metalfrio Solutions S.A. (> 7 anos) e da Klimasan (> 7 anos). Ele tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de private
equity e banco de investimento. O Sr. Guerra é também membro do Conselho de Administração da Mecano Pack Embalagens S.A. (Bom Sabor) (> 3 anos) e foi membro do Conselho de Administração da
Produquímica Indústria e Comércio S.A. (> 2 anos). Ele trabalhou previamente no Unibanco, Banif Investimento (Lisboa), JP 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.
O Sr. Guerra nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
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 e não é considerado
uma pessoa exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Livinston Martins Bauermeister - 172.644.428-70
O Sr. Bauermeister 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). Ele foi Vice-Presidente 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. O Sr. Bauermeister 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. Ele é também administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
pela ANBIMA. Tem mais de 20 anos de experiência, notadamente nas áreas de varejo, indústria, investimentos, M&A, reestruturações societárias e governança corporativa.
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Nome

Data de
Nascimento

Órgão administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo
controlador

Percentual de
participação nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

O Sr. Bauermeister nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
nenhuma 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 e não é
considerado uma pessoa exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Serkan Güleç - 747.149.371-20
O Sr. Güleç é Presidente e CEO da Özlider AŞ, empresa localizada na Turquia, desde 1983. Ele tem mais de 17 anos de experiência nas indústrias plástica e automotiva. Ele estabeleceu várias joint ventures
na Turquia e desenvolveu novos projetos com seus parceiros. O Sr.Güleç é formado pela Universidade Técnica de Yıldız (Y.T.Ü, Istambul-2001) como Engenheiro Mecânico e Mestre em Administração de
Empresas (MBA) pela Escola de Negócios da Universidade de Istambul (İ.Ü.İ.F, Istambul-2009). Ele é membro do Comitê Setorial da Câmara da Indústria de Istambul, membro da Câmara de Engenheiros
Mecânicos da UCTEA e representante do Beşiktaş JK (Clube de Futebol de Beşiktaş, Istambul).
O Sr. Güleç nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
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 e não é considerado
uma pessoa exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Luiz Antonio de Rossi Jr. - 187.417.748-17
O Sr. Rossi tem trabalhado na área financeira, notadamente nas áreas de private equity, mercado de capitais, controladoria, contabilidade, auditoria e impostos por mais de 20 anos. Tem atuado como membro
de comitês de auditoria e conselhos fiscais de diversas companhias listadas na Bovespa (B3). 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. Sr. Rossi 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 na área financeira, contábil, fiscal e auditoria. Ele possui a certificação CPA (Certified Public
Accountant), é membro do Conselho Regional de Contabilidade, possuindo também certificações de auditor no Cadastro Nacional dos Auditores Independentes (CNAI) e no Banco Central do Brasil (BACEN).
O Sr. Rossi, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e nenhuma
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 e não é considerado
uma pessoa exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Petros Diamantides - 235.934.998-86
N/A

N/A

Frederico da Silveira Moraes - 955.073.021-20
N/A

N/A

Felipe Morgado Garcia – 051.794.866-45
N/A

N/A

Marcelo Faria de Lima - 715.269.947-04
N/A

N/A
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Nome

Data de
Nascimento

Órgão administração

Data de eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo
controlador

Percentual de
participação nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra - 744.917.921-00
N/A

N/A

Livinston Martins Bauermeister - 172.644.428-70
N/A

N/A

Serkan Güleç - 747.149.371-20
N/A

N/A

Luiz Antonio de Rossi Jr. - 187.417.748-17
N/A

N/A
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12.7 / 12.8 - Composição dos comitês

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui atualmente comitês instalados.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau
relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não mantêm qualquer relação
familiar entre si, com os membros da administração de suas controladas, com seus acionistas
controladores ou com os membros da administração de suas controladoras.
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12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros
Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

715.269.947-04

Subordinação

Cliente

Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2020 e 31/12/2019
Administrador do Emissor
Marcelo Faria de Lima
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
Marsel Sogutma A.S.

N/A

A Marsel é uma distribuidora de peças para refrigeração na Turquia e compra peças da controlada Klimasan. O Sr. Marcelo Faria de Lima, Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Selim
Hamamcioglu, membro do conselho de administração da Klimasan, são acionistas da Marsel.
Observações
N/A
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REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA –
ANEXO 24 À INSTRUÇÃO CVM Nº 480/2009)
13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
(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

Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração recebem uma remuneração fixa mensal individual e podem
também receber remuneração variável. A remuneração dos membros do Conselho de Administração
seguem padrões de mercado e possui o objetivo de remunerar a contribuição destes à Companhia.
Diretoria
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.
Conselho Fiscal
Quando instalado, os membros do Conselho Fiscal recebem somente remuneração fixa, a qual é
equivalente a, pelo menos, o mínimo legal, conforme deliberado em Assembleia Geral, não podendo ser
inferior, para cada membro em exercício, a 10% da remuneração, em média, atribuída a cada diretor,
não computados os benefícios, verbas de representação e remuneração variável. Adicionalmente, os
membros do Conselho Fiscal são obrigatoriamente reembolsados pelas despesas de locomoção e estadia
necessárias ao desempenho de sua função.
(ii)

Qual a proporção de cada elemento na remuneração total

A tabela abaixo apresenta a proporção prevista de cada elemento na composição da remuneração total
para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de:
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2020
Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de Administração

23%

77%

N/A

100%

Diretoria

100%

N/A

N/A

100%

Conselho Fiscal

N/A

N/A

N/A

100%

Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de Administração

100%

N/A

N/A

100%

Diretoria

89%

11%

N/A

100%

Conselho Fiscal

100%

N/A

N/A

100%

Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total

Conselho de Administração

100%

N/A

N/A

100%

Diretoria

86%

14%

N/A

100%

Conselho Fiscal

100%

N/A

N/A

100%

2019

2018

(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, após aprovação dos valores globais pelos
acionistas da Companhia em Assembleia Geral.
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A remuneração fixa dos diretores estatutários é baseada em salário fixo mensal recomendado pelo
conselho de Administração, 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 5 vezes o valor da remuneração fixa mensal. Os reajustes da remuneração
variável acompanham as variações da remuneração fixa.
(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.
(v)

A existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

A Companhia não possui membros do conselho de administração não remunerados.
(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. A remuneração fixa não está atrelada a nenhuma meta financeira ou operacional.
(e)

Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de

curto, médio e longo prazo
A prática de remuneração é composta por remuneração fixa mensal e variável anual.
A remuneração fina mensal visa, através da aplicação de valores no padrão do mercado, atrair e reter
os melhores profissionais da indústria.
A remuneração variável anual, alinha os objetivos de curto, médio e longo prazo dos executivos e
colaboradores aos da Companhia e de seus acionistas.
(f)

Existência

de

remuneração

suportada

controladores diretos ou indiretos
Não aplicável.
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por

subsidiárias,

controladas

ou

(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
(h)
Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam
A remuneração global dos administradores da Companhia é fixada em sede de Assembleia Geral.
O Conselho de Administração, por sua vez, tem a responsabilidade de recomendar a remuneração
individual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando
se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso
positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
A remuneração fixa considera os valores praticados no mercado, assim como conhecimento e
experiência do indivíduo. Para a remuneração variável do indivíduo são considerados quatro tópicos: (i)
metas globais; (ii) metas regionais; (iii) metas do departamento e (iv) metas individuais.
(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação
da política de remuneração do emissor
As práticas de remuneração atualmente adotadas podem ser alteradas pelo Conselho de Administração
da Companhia sempre quando conveniente aos interesses da Companhia e em decorrência de
alterações legislativas, regulatórias ou de governança.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente– Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,75

0,00

8,75

Nº de membros
remunerados

5,00

3,75

0,00

8,75

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

2.000.000,00

7.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

3.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações
(incluindo opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N° 03/2019, o
número de membros
do Conselho de
Administração, da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram
apurados de acordo
com a média anual
do número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N° 03/2019, o
número de membros
do Conselho de
Administração, da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram
apurados de acordo
com a média anual
do número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente, com
duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N° 03/2019, o
número de membros
do Conselho de
Administração, da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram
apurados de acordo
com a média anual
do número de
membros de cada
órgão apurado
mensalmente, com
duas casas decimais.

4.000.000,00

10.000.000,00

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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14.000.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros
remunerados

5,00

3,00

0,00

8,00

908.278,01

4.275.498,05

0,00

5.183.776,06

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações
(incluindo opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

3.908.278,01

4.275.498,05

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável
Bônus

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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8.183.776,06

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

1,00

9,00

Nº de membros
remunerados

5,00

3,00

1,00

9,00

1.032.000,00

2.724.024,78

61.200,00

3.817.224,78

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

333.650,83

0,00

333.650,83

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações
(incluindo opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

1.032.000,00

3.057.675,61

61.200,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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4.150.875,61

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

1,75

9,75

Nº de membros
remunerados

5,00

3,00

1,75

9,75

868.000,00

2.547.161,77

107.100,00

3.522.261,77

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

402.948,66

0,00

402.948,66

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações
(incluindo opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

Conforme disposto no
OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/
N°
03/2019,
o
número de membros
do
Conselho
de
Administração,
da
Diretoria Estatutária e
do Conselho Fiscal
(letra
“b”)
foram
apurados de acordo
com a média anual do
número de membros
de
cada
órgão
apurado
mensalmente,
com
duas casas decimais.

868.000,00

2.950.110,43

107.100,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas
Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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3.925.210,43

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2021)
Conselho de

Diretoria

Conselho

Administração

Estatutária

Fiscal

Nº total de membros

5,00

3,75

0

8,75

Nº de membros remunerados

5,00

3,75

0

8,75

-

-

-

-

2.000.000,00

3.000.000,00

-

5.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

-

5.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor

máximo

previsto

no

plano

de

remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor

máximo

previsto

no

plano

de

remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2020
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

0,00

8,00

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
remuneração

de

-

660.590,11

-

660.590,11

Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

-

660.590,11

-

660.590,11

3.000.000,00

-

-

3.000.000,00

-

-

-

-

Bônus

previsto

no

plano

Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
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Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

-

-

-

-

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2019
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

1,00

9,00

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

1,00

9,00

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
remuneração

de

-

629.201,53

-

629.201,53

Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

-

629.201,53

-

629.201,53

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

333.650,83

-

333.650,83

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
remuneração

de

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

-

-

-

-

Bônus

previsto

no

plano

Participação nos resultados

previsto

no

plano

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2018
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

1,75

9,75

Nº de membros remunerados

5,00

3,00

1,75

9,75

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
remuneração

de

-

898.332,16

-

898.332,16

Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

-

898.332,16

-

898.332,16

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

402.948,66

-

402.948,66

-

-

-

-

Bônus

previsto

no

plano

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
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Valor máximo
remuneração

previsto

no

plano

de

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

-

-

-

-

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2017
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,17

1,00

9,17

Nº de membros remunerados

5,00

3,17

1,00

9,17

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
remuneração

de

-

390.000,00

-

390.000,00

Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

-

390.000,00

-

390.000,00

Valor efetivamente reconhecido no resultado

-

523.880,15

-

523.880,15

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo
remuneração

de

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

-

-

-

-

Bônus

previsto

no

plano

Participação nos resultados

previsto

no

plano

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.

72

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Na data deste Formulário de Referência, os membros do conselho de administração e da diretoria da
Companhia detinham as seguintes participações acionárias na Companhia:
% de participação

Valor
Mobiliário/
Derivativo

Características
dos Títulos

Quantidade

Conselho de Administração

Ações

Ordinárias

Diretoria

Ações

Ordinárias

Grupo e pessoas ligadas
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Mesma
Espécie/
Classe

Total

2.211.393

53,84%

53,84%

222

0,01%

0,01%

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
Não há plano de previdência privada em vigor em favor dos membros do conselho de administração e
aos diretores estatutários.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Nº de membros

3,00

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

0,00

1,00

1,75

Nº de membros
remunerados

3,00

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

0,00

1,00

1,75

Valor da maior
remuneração
(Reais)

2.327.033,53

1.343.161,14

1.434.375,70

3.188.800,00

600.000,00

436.000,00

0,00

20.400,00

35.700,00

Valor da menor
remuneração
(Reais)

346.495,83

616.895,80

577.776,45

36.219,00

108.000,00

108.000,00

0,00

20.400,00

35.700,00

Valor médio da
remuneração
(Reais)

1.401.617.26

908.008.26

983.370,14

781.655,60

206.400,00

173.600,00

0,00

20.400,00

35.700,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2020

N/A

31/12/2019

N/A

31/12/2018

N/A
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Conselho de Administração
31/12/2020

N/A

31/12/2019

N/A

31/12/2018

N/A

Conselho Fiscal
31/12/2020

N/A

31/12/2019

N/A

31/12/2018

N/A
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Exceto pelos benefícios descritos no quadro 13.1, não há qualquer arranjo contratual nem qualquer
instrumento que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os membros do
Conselho de Administração e da Diretoria em caso de desligamento de suas funções.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Exercício encerrado em
31/12/2020

14,07%

0,00%

0,00%

Exercício encerrado em
31/12/2019

58,14%

0,00%

0,00%

Exercício encerrado em
31/12/2018

50,23%

0,00%

0,00%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Os administradores e membros do conselho fiscal da Companhia não recebem qualquer remuneração
em virtude de qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
Não aplicável, tendo em vista que os administradores da Companhia não recebem remuneração de
seus controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de suas controladas.
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13.16 - Outras informações relevantes
No item 13.2 do Formulário de Referência informamos o número de membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária. Para tanto, o cálculo do número de membros de cada órgão
foi apurado nos termos do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº03/2019, aferindo-se o número de membros em
cada mês do exercício, somando o resultado de todos os meses e dividindo pelo número de meses do
exercício, obtendo assim, uma média anual do nº de membros dos órgãos de administração. Nos
últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente o cálculo dos membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Estatutária se deu conforme demonstrado a seguir:
Diretoria Estatutária
a) Número total de membros
Nº de Membros
Meses

2021 (previsto)

2020

2019

2018

Janeiro

3

3

3

3

Fevereiro

3

3

3

3

Março

3

3

3

3

Abril

4

3

3

3

Maio

4

3

3

3

Junho

4

3

3

3

Julho

4

3

3

3

Agosto

4

3

3

3

Setembro

4

3

3

3

Outubro

4

3

3

3

Novembro
Dezembro

4
4

3
3

3
3

3
3

Total

45

36

36

36

Média

3,75

3

3

3

b) Número de membros remunerados
Nº de Membros
Meses

2021 (previsto)

2020

2019

2018

Janeiro

3

3

3

3

Fevereiro

3

3

3

3

Março

3

3

3

3

Abril

4

3

3

3

Maio

4

3

3

3

Junho

4

3

3

3

Julho

4

3

3

3

Agosto

4

3

3

3
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Setembro

4

3

3

3

Outubro

4

3

3

3

Novembro
Dezembro

4
4

3
3

3
3

3
3

Total

45

36

36

36

Média

3,75

3

3

3

Conselho de Administração
a) Número total de membros

Nº de Membros
Meses

2021 (previsto)

2020

2019

2018

Janeiro

5

5

5

5

Fevereiro

5

5

5

5

Março

5

5

5

5

Abril

5

5

5

5

Maio

5

5

5

5

Junho

5

5

5

5

Julho

5

5

5

5

Agosto

5

5

5

5

Setembro

5

5

5

5

Outubro

5

5

5

5

Novembro

5

5

5

5

Dezembro

5

5

5

5

Total

60

60

60

60

Média

5

5

5

5

b) Número de membros remunerados
Nº de Membros
Meses

2021 (previsto)

2020

2019

2018

Janeiro

5

5

5

5

Fevereiro

5

5

5

5

Março

5

5

5

5

Abril

5

5

5

5

Maio

5

5

5

5

Junho

5

5

5

5

Julho

5

5

5

5

Agosto

5

5

5

5

Setembro

5

5

5

5
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Outubro

5

5

5

5

Novembro
Dezembro

5
5

5
5

5
5

5
5

Total

60

60

60

60

Média

5

5

5

5

Conselho Fiscal
a) Número total de membros

Nº de Membros
Meses

2021 (previsto)

2020

2019

2018

Janeiro

0

0

3

0

Fevereiro

0

0

3

0

Março

0

0

3

0

Abril

0

0

3

0

Maio

0

0

0

0

Junho

0

0

0

3

Julho

0

0

0

3

Agosto

0

0

0

3

Setembro

0

0

0

3

Outubro

0

0

0

3

Novembro
Dezembro

0
0

0
0

0
0

3
3

Total

0

0

12

21

Média

0

0

1,00

1,75

b) Número de membros remunerados
Nº de Membros
Meses

2021 (previsto)

2020

2019

2018

Janeiro

0

0

3

0

Fevereiro

0

0

3

0

Março

0

0

3

0

Abril

0

0

3

0

Maio

0

0

0

0

Junho

0

0

0

3

Julho

0

0

0

3

Agosto

0

0

0

3

Setembro

0

0

0

3

Outubro

0

0

0

3
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Novembro
Dezembro

0
0

0
0

0
0

3
3

Total

0

0

12

21

Média

0

0

1,00

1,75
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ANEXO I
ORIGEM E JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
(art. 11 da Instrução CVM nº 481/2009)
Redação Original

Redação Proposta
Comparada

Justificativa

A Companhia tem por objeto
social (a) a exploração da
indústria
e
comércio
da
metalurgia
em
geral,
compreendendo a fabricação de
geladeiras,
congeladores
e
similares,
montagem
e/ou
fabricação de máquinas de
vendas automáticas e outros
equipamentos ou maquinários de
uso residencial ou comercial,
componentes e peças; (b) a
prestação
de
serviços
de
assistência
técnica,
para
manutenção e reparo dos
produtos que a Companhia
industrializa e comercializa; (c) a
comercialização em geral desses
produtos, suas peças, partes ou
componentes; (d) a indústria, o
comércio, a importação e a
exportação de peças e acessórios
para refrigeração, refrigeradores,
congeladores,
máquinas
de
vendas automáticas e outros
equipamentos ou maquinários de
uso residencial ou comercial,
incluindo a celebração
de
instrumentos para cumprimento
de performance de exportação;
(e) as representações em geral;
(f) a participação em outras
sociedades, empreendimentos,
fundos, carteiras e outros
veículos de investimento no Brasil
e/ou no exterior, como acionista,
sócia ou quotista, majoritário ou
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e
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mobiliários
de
companhias abertas e fechadas,
na bolsa de valores ou fora dela,
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para
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componentes; (d) a indústria, o
comércio, a importação e a
exportação de peças e acessórios
para refrigeração, refrigeradores,
congeladores,
máquinas
de
vendas automáticas e outros
equipamentos ou maquinários de
uso residencial ou comercial,
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de
instrumentos para cumprimento
de performance de exportação;
(e) as representações em geral;
(f) a participação em outras
sociedades, empreendimentos,
fundos, carteiras e outros
veículos de investimento no Brasil
e/ou no exterior, como acionista,
sócia ou quotista, majoritário ou
minoritário, (g) a aquisição,
alienação e negociação de títulos
e
valores
mobiliários
de
companhias abertas e fechadas,
na bolsa de valores ou fora dela,
no Brasil e no exterior; (h) a
locação de equipamentos ou
maquinários e a prestação de

A inclusão de nova atividade tem
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por objetivo complementar o
objeto social da Companhia, com
atividade conexa e complementar
às

que

são

atualmente

desenvolvidas pela Companhia,
permitindo a exploração de novas
oportunidades

de

negócio,

buscando gerar receita adicional
para a Companhia.

maquinários e a prestação de
serviços correlatos e derivados.

serviços correlatos e derivados; e
(i) exploração do ramo de
armazéns gerais conforme o
Decreto Federal 1102/1903

87

ANEXO II
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
METALFRIO SOLUTIONS S.A.
CNPJ/MF N° 04.821.041/0001-08
NIRE 35.300.339.436
Código CVM 20613
Companhia Aberta
Estatuto Social
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º - A Metalfrio Solutions S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações que se rege pelo
presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.
Parágrafo 1º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo
Mercado, da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
("Regulamento do Novo Mercado").
Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas prevista neste
Estatuto Social.
Parágrafo 3º - Os termos utilizados neste Estatuto Social iniciados em letras maiúsculas, exceto se
de outra forma expressamente definidos neste Estatuto Social, terão os significados a eles atribuídos
no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Abrahão Gonçalves Braga, 412, km 12,5 da Via Anchieta, podendo instalar e encerrar filiais, agências,
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depósitos, escritórios, sucursais, representações e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no
exterior, por deliberação da Diretoria.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social (a) a exploração da indústria e comércio da metalurgia
em geral, compreendendo a fabricação de geladeiras, congeladores e similares, montagem e/ou
fabricação de máquinas de vendas automáticas e outros equipamentos ou maquinários de uso
residencial ou comercial, componentes e peças; (b) a prestação de serviços de assistência técnica, para
manutenção e reparo dos produtos que a Companhia industrializa e comercializa; (c) a comercialização
em geral desses produtos, suas peças, partes ou componentes; (d) a indústria, o comércio, a
importação e a exportação de peças e acessórios para refrigeração, refrigeradores, congeladores,
máquinas de vendas automáticas e outros equipamentos ou maquinários de uso residencial ou
comercial, incluindo a celebração de instrumentos para cumprimento de performance de exportação;
(e) as representações em geral; (f) a participação em outras sociedades, empreendimentos, fundos,
carteiras e outros veículos de investimento no Brasil e/ou no exterior, como acionista, sócia ou quotista,
majoritário ou minoritário, (g) a aquisição, alienação e negociação de títulos e valores mobiliários de
companhias abertas e fechadas, na bolsa de valores ou fora dela, no Brasil e no exterior; (h) a locação
de equipamentos ou maquinários e a prestação de serviços correlatos e derivados; (i) exploração do
ramo de armazéns gerais conforme o Decreto Federal 1102/1903.
Artigo 4º - A Companhia tem prazo indeterminado de duração.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
244.038.820,53 (duzentos e quarenta e quatro milhões, trinta e oito mil, oitocentos e vinte reais e
cinquenta e três centavos), representado por 4.106.754 (quatro milhões, cento e seis mil, setecentas
e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Artigo 6º - A Companhia fica 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, trezentos e trinta e três mil e trezentas e trinta e três) ações ordinárias.
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Parágrafo 1º - O Conselho de Administração fixará as condições da emissão de ações referida no
caput acima, inclusive preço e prazo de integralização, podendo, dentro do limite do capital autorizado,
deliberar a emissão de bônus de subscrição.
Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela
Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá autorizar a Companhia a 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.
Parágrafo 3º - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias e ações preferenciais.
Artigo 7º - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e a cada ação
ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
Artigo 8º - Todas as ações da Companhia serão escriturais, sendo mantidas em conta de depósito
junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários.
Artigo 9º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem direito de
preferência ou com redução do prazo de que trata o §4o do art. 171 da Lei nº 6.404/76, de ações e
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda
em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública
de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS DA COMPANHIA
SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 10 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente,
quando convocada, nos termos da legislação aplicável ou deste Estatuto.
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Artigo 11 - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na ausência
deste, por acionista ou administrador da Companhia escolhido pela maioria de votos dos presentes,
cabendo ao Presidente da Assembleia Geral indicar o secretário, que poderá ser acionista ou não da
Companhia.
Artigo 12 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social:
I. eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, bem como indicar o Presidente e o
Vice-Presidente do Conselho de Administração;
II. fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim
como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
III. tomar, anualmente, as contas dos Administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras
por eles apresentadas;
IV. reformar o Estatuto Social;
V. deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia, ou de qualquer
sociedade na Companhia;
VI. aprovar planos de outorga de opção de compra de ações aos seus Administradores e empregados,
assim como aos Administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas, direta ou
indiretamente, pela Companhia;
VII. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro
do exercício e a distribuição de dividendos;
VIII. eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
IX. deliberar o pedido de cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, bem como a
saída do segmento especial de Listagem denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA;
X. escolher a empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia
e preparação do respectivo laudo de avaliação das ações em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo V deste Estatuto Social,
dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração; e
XI. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.

SEÇÃO II
DA ADMINISTRAÇÃO
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Sub-Seção I
Disposições Gerais
Artigo 13 - A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
Parágrafo 1º - A investidura dos Administradores da Companhia nos seus cargos far-se-á por termo
lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de
gestão.
Parágrafo 2º - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é condicionada à
prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, conforme previsto no Regulamento do
Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os Administradores deverão,
imediatamente após a investidura nos respectivos cargos, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e
as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou
indiretamente, inclusive seus derivativos.
Parágrafo 3º - Os Administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.
Artigo 14 - A Assembleia fixará um limite de remuneração global anual para distribuição entre os
Administradores e caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a remuneração individual dos
Administradores, observado o disposto neste Estatuto.
Artigo 15 - Observada convocação regular na forma deste Estatuto Social, qualquer dos órgãos de
administração se reúne validamente com a presença da maioria de seus membros e delibera pelo voto
da maioria dos presentes.
Parágrafo Único - Somente será dispensada a convocação prévia de todos os Administradores para
reunião, como condição de sua validade, se estiverem presentes todos os membros do órgão a se
reunir, admitida, para este fim, verificação de presença mediante apresentação de votos por escrito
entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.
Sub-Seção II
Conselho de Administração
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Artigo 16 - O Conselho de Administração será composto de no mínimo 05 (cinco) e, no máximo 7
(sete) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 01 (um) ano,
permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - Na Assembleia Geral Ordinária, os acionistas deverão deliberar qual o número efetivo
de membros do Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração da
Companhia deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo
Mercado, sendo que a condição de Conselheiro Independente deverá constar obrigatoriamente na ata
da Assembleia Geral de Acionistas que eleger referido(s) membro(s), sendo também considerado(s)
como Independente(s) o(s) Conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, §§ 4º
e 5º da Lei 6.404/76. Quando, em decorrência da observância do percentual referido neste Parágrafo
2º, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5, ou (ii) imediatamente
inferior, quando a fração for inferior a 0,5.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos seus cargos mediante
a assinatura de termo lavrado em livro próprio. Os membros do Conselho de Administração deverão
permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos,
exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas.
Parágrafo 4º - O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser
eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em sociedades que possam
ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a
Companhia; não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso
se configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento.
Parágrafo 5º - O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou
participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou
represente interesse conflitante com a Companhia, ficando expressamente vedado o exercício do seu
direito de voto.
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Parágrafo 6º - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar
comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele
designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas que não façam parte da
administração da Companhia.
Parágrafo 7º - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou
principal executivo não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Artigo 17 - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão indicados pela
Assembleia Geral.
Parágrafo 1º - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração presidir as Assembleias Gerais e
as reuniões do Conselho de Administração e em caso de ausência ou impedimento temporário, essas
funções deverão ser exercidas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - Ocorrendo vacância no Conselho de Administração que não resulte em composição
inferior à maioria dos cargos do órgão, de acordo com o número de conselheiros efetivos deliberado
pela Assembleia Geral, os demais membros do Conselho de Administração poderão (i) nomear
substituto(s), que deverão permanecer no cargo até o final do mandato do(s) membro(s) substituído(s);
ou (ii) optar por deixar vago(s) o(s) cargo(s) do(s) membro(s) vacante(s), desde que seja respeitado
o número mínimo de membros previsto no caput do Artigo 16.
Parágrafo 3º - Ocorrendo vacância no Conselho de Administração que resulte em composição inferior
à maioria dos cargos do órgão, de acordo com o número de conselheiros efetivos deliberado pela
Assembleia Geral, o Conselho de Administração deverá convocar Assembleia Geral para eleger
substituto(s) que deverão permanecer no cargo até o final do mandato do(s) membro(s) substituído(s).
Artigo 18 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, trimestralmente, e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo
Vice-Presidente do Conselho de Administração. As reuniões do Conselho poderão ser realizadas,
excepcionalmente, por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de
comunicação no qual haja prova inequívoca da manifestação de voto.

94

Parágrafo 1º - As convocações para as reuniões serão feitas por escrito com antecedência mínima de
05 (cinco) dias, por meio de carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação
do recebimento da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do dia e serem
acompanhadas de documentação relativa à ordem do dia.
Parágrafo 2º - Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no
respectivo livro do Conselho e assinadas pelos conselheiros presentes.
Parágrafo 3º - Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos o voto escrito antecipado e
o voto proferido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, computandose como presentes os membros que assim votarem.
Parágrafo 4º - As deliberações do Conselho de Administração serão sempre tomadas pelo voto
favorável da maioria dos membros presentes à reunião.
Artigo 19 - Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam
atribuídas por lei ou no presente Estatuto:
I. Exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu exame e
deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral
ou da Diretoria;
II. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
III. Eleger e destituir os Diretores da Companhia;
IV. Atribuir aos Diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados
neste Estatuto Social, inclusive designando o Diretor de Relações com Investidores, observado o
disposto neste Estatuto;
V. Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo
132 da Lei nº 6.404/76;
VI. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia
e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
VII. Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;
VIII. Escolher e destituir a empresa de auditoria independente da Companhia;
IX. Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários;
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X. Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à
Assembleia Geral;
XI. Aprovar os orçamentos anuais da Companhia e suas respectivas alterações;
XII. Manifestar previamente qualquer proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral;
XIII. 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;
XIV. 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;
XV. Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;
XVI. 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;
XVII. Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real,
bem como sobre a emissão de commercial papers;
XVIII. 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);
XIX. 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 XX abaixo;
XX. 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;
XXI. 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 XVIII acima;
XXII. 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);
XXIII. Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a
preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de oferta pública de aquisição de
ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado;
XXIV. Requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia;

96

XXV. Aprovar qualquer transação ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de Reais) anuais envolvendo a Companhia e qualquer parte relacionada,
direta ou indiretamente. Para fins desta disposição, entende-se como parte relacionada qualquer
administrador da Companhia, empregado ou acionista que detenha, direta ou indiretamente, mais de
10% (dez por cento) do capital social da Companhia;
XXVI. Ceder o uso, alienar, transferir ou licenciar qualquer tipo de propriedade intelectual que pertença
à Companhia;
XXVII. 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; e
XXVIII. Atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de
ações; e
XXIX. 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.
Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá estabelecer alçadas para a Diretoria praticar
quaisquer dos atos referidos nos itens XVIII, XIX, XXII e XXV, observados limites de valor por ato ou
série de atos.
Sub-Seção III
Da Diretoria
Artigo 20 - A Diretoria será composta de 3 (três) a 7 (sete) Diretores, sendo um Diretor Presidente,
um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais, se eleitos, ocuparão
cargos de Diretores sem Designação Específica, conforme determinação do Conselho de Administração.
Parágrafo 1º - Os Diretores serão eleitos para mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.
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Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos
cargos até a posse dos novos Diretores.
Parágrafo 3º - Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo o Conselho de
Administração deverá ser imediatamente convocado para eleição de substituto.
Parágrafo 4º - A ausência ou impedimento de qualquer Diretor por período contínuo superior a trinta
dias, exceto se autorizada pelo Conselho de Administração, determinará o término do respectivo
mandato, aplicando-se o disposto no parágrafo 3º deste artigo.
Parágrafo 5º - Um Diretor não poderá substituir, simultaneamente, mais do que um outro Diretor.
Parágrafo 6º - A Diretoria reunir-se-á por convocação de seu Diretor Presidente ou por quaisquer dois
membros em conjunto, sempre que os interesses sociais o exigirem. As reuniões da Diretoria, que
realizar-se-ão na sede social, serão instaladas com a presença da maioria de seus membros, dentre
eles necessariamente o Diretor Presidente ou a maioria absoluta dos membros da Diretoria, sendo as
respectivas deliberações tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes, ressalvado que no caso
de empate, será atribuído ao Diretor Presidente o voto qualificado para aprovar ou rejeitar a matéria
em discussão. Serão lavradas no Livro competente atas com as correspondentes deliberações.
Artigo 21 - Compete aos Diretores administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente:
I. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral;
I. Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e
as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta
de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;
II. Submeter ao Conselho de Administração, o planejamento estratégico, o plano de negócios e
orçamento anual da Companhia e suas controladas;
III. Apresentar trimestralmente, ou quando for requerido, ao Conselho de Administração o balancete
econômico-financeiro e patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas e o consolidado;
IV. Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgarem úteis ou necessários; e
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V. Representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observado o previsto no
artigo 26.
Artigo 22 - Compete ao Diretor Presidente supervisionar o Diretor Fianceiro e o Diretor de Relações
com Investidores, dirigir as atividades relacionadas ao planejamento geral da Companhia, observadas
as políticas, diretrizes e orientações previamente traçadas pelo Conselho de Administração, bem como:
I. Dirigir os assuntos de caráter institucional e de relações públicas da Companhia;
II. Revisar, aprovar previamente e, anualmente, apresentar ao Conselho de Administração o plano
anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; e
III. Administrar os assuntos de caráter societário em geral.
IV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
V. Liderar e coordenar as ações de todos os Diretores na consecução de metas estabelecidas no plano
anual de negócios, no orçamento e nos objetivos específicos estabelecidos pelo Conselho de
Administração;
VI. Liderar e coordenar as ações, atos para melhoria contínua da organização, da geração de caixa,
dos resultados contábeis, da liquidez financeira e do capital de giro da Companhia e de suas sociedades
controladas;
VII. Elaborar o plano anual de negócios e orçamento da Companhia e sociedades controladas;
VIII. Coordenar e fiscalizar as gestões executivas das atividades das sociedades controladas;
IX. Coordenar a política de pessoal (recursos humanos), organizacional, gerencial, operacional e de
marketing da Companhia;
Artigo 23 - Compete ao Diretor Financeiro, além das funções, atribuições e outros poderes específicos
que possam lhe ser atribuídos pelo Conselho de Administração, observadas as políticas e orientação
previamente estabelecidas pelo Diretor Presidente:
I. Utilizar alternativas de financiamento, propor ao Diretor Presidente e ao Conselho de Administração
alternativas de proteção financeira (contratos de hedge e derivativos) da Companhia, e aprovar
condições financeiras dos negócios da Companhia;
II. Administrar o caixa, as contas a pagar e a receber da Companhia;
III. Dirigir as áreas de contabilidade, de tesouraria, de planejamento financeiro, fiscal e tributária,
cuidando da acuracidade dos registros e informações, apresentando os resultados e comparações à
Companhia e ao Conselho de Administração nas datas apropriadas ou previamente estabelecidas;
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IV. Seguir e controlar habitualmente o plano anual de negócios, o planejamento estratégico e os
resultados obtidos;
V. Dirigir a área de Tecnologia da Informação;
VI. Atender aos auditores externos em suas auditorias periódicas;
VII. Supervisionar globalmente as atividades financeiras, contábeis e de consolidação dos resultados
da Companhia e sociedades controladas; e
VIII. Cooperar com o Diretor Presidente em suas atividades e obrigações.
Artigo 24 - Compete ao Diretor de Relações com Investidores prestar informações ao público
investidor, à Comissão de Valores Mobiliários e às bolsas de valores e mercados de balcão organizado
em que a Companhia estiver registrada, e manter atualizado o registro de companhia aberta da
Companhia, cumprindo toda a legislação e regulamentação aplicável às companhias abertas.
Artigo 25 – As funções e atribuições dos Diretores sem Designação Específica poderão ser
determinadas pelo Conselho de Administração, no momento de sua eleição.
Artigo 26 - A Companhia será representada da seguinte forma:
I. por dois diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Financeiro;
II. por qualquer diretor ou procurador, para a prática de atos que envolvam exclusivamente a
representação da Companhia em processos judiciais e/ou administrativos, inclusive para a outorga de
procurações para fins de representação da Companhia em citados processos;
III. pelo Diretor Financeiro, em conjunto com um procurador com poderes específicos; e
IV. por um ou mais procuradores com poderes específicos, nos termos do Parágrafo Único abaixo.
Parágrafo Único - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor
Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro, e terão prazo de validade limitado ao máximo de um
ano, com vencimento sempre em 31 de dezembro de cada ano civil. Apenas as procurações para fins
de representação judicial serão outorgadas sem limitação do prazo de validade.
SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL
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Artigo 27 - O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto
de 03 (três) a 05 (cinco) membros e igual número de suplentes.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado
mediante solicitação dos acionistas, de acordo com as disposições legais.
Parágrafo 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal é condicionada à prévia subscrição do Termo
de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado,
bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do Conselho Fiscal deverão,
imediatamente após a investidura nos respectivos cargos, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e
as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares direta ou
indiretamente, inclusive seus derivativos.
CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Artigo 28 - O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano.
Parágrafo 1º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos
legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras:
I. balanço patrimonial;
II. demonstrações das mutações do patrimônio líquido;
III. demonstração do resultado do exercício;
IV. demonstração dos fluxos de caixa; e
V. demonstração do valor adicionado.
Parágrafo 2º - Fará parte das demonstrações financeiras do exercício, proposta da administração
sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na
legislação aplicável.
Parágrafo 3º - O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação:
I. 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital
social subscrito;
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II. pagamento de dividendo obrigatório, observado o disposto no artigo 29 deste Estatuto e a legislação
aplicável;
III. para a formação da reserva de incentivos fiscais, a parcela do lucro líquido decorrente de doações
ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do
dividendo obrigatório;
IV. retenção de parcela do lucro líquido para fazer face a orçamento de capital proposto pela
administração da Companhia e aprovado pela Assembleia Geral; e
V. distribuição de dividendos do valor remanescente.
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:


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



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 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.
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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.

CAPÍTULO V
DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
COMPANHIA ABERTA E DA SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 30 - Caso ocorra a alienação do controle acionário da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, essa alienação deverá ser contratada sob condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
Artigo 31 - A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser efetivada:
I. nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do
Controle da Companhia; ou
II. em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia,
sendo que, nesse caso, o controlador alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor
atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que o comprove.
Artigo 32 - Aquele que adquirir o Poder de Controle acionário, em razão de contrato particular de
compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações,
estará obrigado a:
I. efetivar a oferta pública referida no Artigo 30 deste Estatuto Social; e
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II. pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública
e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da
aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia
deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que
o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma,
cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Artigo 33 - Na oferta pública de aquisição de ações a ser realizada pelo Acionista Controlador ou pela
Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a
ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, conforme o
artigo 39 desse Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 34 - Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem: (i) a saída da
Companhia do Novo Mercado, para que os valores mobiliários de sua emissão deixem de ter registro
para negociação no Novo Mercado, ou (ii) a saída da Companhia do Novo Mercado em virtude de
reorganização societária, na qual a Companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados
da data da Assembleia geral que aprovou a referida operação o Acionista Controlador deverá efetivar
oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo,
pelo seu respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação, conforme artigo 39,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 35 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da Companhia
do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação
fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia geral que aprovou a
referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas
mesmas condições previstas no artigo acima.
Parágrafo 1º - A referida Assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização de oferta
pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) à Assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
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Parágrafo 2º - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de
aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante
dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado,
caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
Artigo 36 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, sempre que for aprovado, em Assembleia
geral, o cancelamento de registro de companhia aberta, a Companhia deverá efetivar a oferta pública
de aquisição de ações referida no artigo 33.
Artigo 37 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a BM&FBOVESPA determinar que as
cotações dos valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os
valores mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa do Novo Mercado em
razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado, os
Administradores da Companhia deverão convocar Assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia
será a deliberação para (i) substituição de todo o Conselho de Administração, e (ii) sobre como sanar
o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 1º - Caso a Assembleia Geral Extraordinária referida no caput deste Artigo não seja
convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido pela BM&FBOVESPA,
a mesma poderá ser convocada por qualquer acionista da Companhia, observado o quanto disposto no
Artigo 123 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo 2º - O novo Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Extraordinária referida
no caput e no Parágrafo 1º deste Artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações constantes do
Regulamento do Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido pela
BM&FBOVESPA para esse fim, o que for menor.
Artigo 38 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão do descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de
aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação,
nos termos do artigo 39 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
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Parágrafo 1º - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista
no caput desse Artigo.
Parágrafo 2º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida
no caput decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da
deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição
de ações prevista no caput.
Parágrafo 3º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida
no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão
convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o
descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado.
Parágrafo 4º - Caso a Assembleia Geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da
Companhia do Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela
realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) à
Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Artigo 39 - O laudo de avaliação de que tratam os artigos 33, 34 e 38 deste Estatuto Social deverá
ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independente
quanto ao poder de decisão da Companhia, seus Administradores e/ou Acionista Controlador(es),
devendo o laudo também satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 6.404/76 e
conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo de referida Lei.
Parágrafo 1º - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do
Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não
se computando os votos em branco, ser tomada por maioria dos votos dos acionistas representantes
das Ações em Circulação presentes à Assembleia Geral que deliberar sobre o assunto, que, se instalada
em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
20% (vinte por cento) do total de ações em circulação ou que, se instalada em segunda convocação,
com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
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Parágrafo 2º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação exigido deverão ser assumidos
integralmente pelo ofertante.
Artigo 40 - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o Adquirente do Poder
de Controle, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores, a que alude o Regulamento do Novo Mercado.
A Companhia tampouco registrará acordo de acionista que disponha sobre o exercício do Poder de
Controle enquanto seus signatários não subscreverem o referido Termo de Anuência dos Controladores.
Artigo 41 - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela efetivação da oferta pública de aquisição
de ações prevista neste Capítulo V, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida
pela CVM poderão assegurar sua realização por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme
o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação
de efetivar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma seja concluída com observância
das regras aplicáveis.
Artigo 42 - Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de
acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76, e o Regulamento do Novo Mercado.
CAPÍTULO VI
DA ARBITRAGEM
Artigo 43 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se
a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, 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,
neste 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 do Novo
Mercado, do Regulamento de Sanções do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado
e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
CAPÍTULO VII
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
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Artigo 44 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia
Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse
período, obedecidas as formalidades legais.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 45 - É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a
terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais.
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