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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Petros Diamantides

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Enzo dos Santos Pierobom

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores
1.3 – DECLARAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE/RELAÇÕES COM INVESTIDORES

As declarações foram assinadas individualmente nos itens 1.1 e 1.2.

PÁGINA: 4 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Data Início

10/03/2014

Descrição do serviço contratado

Serviços de auditoria das nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas aos exercícios sociais
encerrados entre 31 de dezembro de 2014 a 2018, bem como de revisões das informações trimestrais (“ITR”) para os
trimestres findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro dos respectivos exercícios, preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de contabilidade International Financial Reporting Standards
(“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Não aplicável

Justificativa da substituição

Rodizio

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

N/A

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

Endereço
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Condomínio Morumbi Corporate, 4º ao 12º andares, Morumbi, São
Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-130, Telefone (11) 51861183, Fax (11) 51861183, e-mail:
acassini@deloitte.com

Gilberto Grandolpho

16/08/2017

007.585.878-99

Marcos Helvius Olliver Domingues Marcondes

18/04/2017

223.015.658-66

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 4º ao 12º andares, Brooklin, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-130

Vagner Ricardo Alves

24/04/2014

084.811.888-08

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 4º ao 12º andares, Brooklin, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-130

Vagner Ricardo Alves

01/06/2018

084.811.888-08

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, Condomínio Morumbi Corporate., 4º ao 12º andares, Morumbi, São
Paulo, SP, Brasil, CEP 04711-130, Telefone (11) 51861183, Fax (11) 51861183, e-mail:
acassini@deloitte.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Data Início

01/04/2019

Descrição do serviço contratado

Exame das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Metalfrio Solutions S.A. para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB).
Revisão das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Metalfrio Solutions S.A. S.A. abrangendo os
trimestres findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2019 elaboradas de acordo com o CPC 21(R1) e a norma
internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB”.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Serviços de Auditoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019: R$ R$681.590,00

Justificativa da substituição

Substituição realizada pela análise do cenário global e faz parte de uma série de medidas para a otimização e redução de
custos, sem prejuízo da manutenção de um serviço de alta qualidade.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

N/A

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Wagner Bottino

01/04/2019

CPF
136.032.508-50

Endereço
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A, Chácara Santo Antoni, São Paulo,
SP, Brasil, CEP 04707-970, Telefone (11) 39401500, Fax (11) 39401501, e-mail:
wbottino@kpmg.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

1032-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

CPF/CNPJ

54.276.936/0001-79

Data Início

07/05/2020

Descrição do serviço contratado

Auditoria e serviços relacionados com a emissão de parecer contemplando balanço patrimonial e as respectivas
demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado da companhia e
a sua adequação com as posições patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2020, revisão das informações trimestrais –
ITR e revisão das demonstrações financeiras consolidadas, preparadas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, bem
como serviços relacionados a auditoria para a emissão de relatórios de procedimentos previamente acordados, para
preparação para a oferta pública de ações.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Serviços de Auditoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020: R$ 258.612,20.

Justificativa da substituição

N/A

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

N/A

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

26/04/2021

796.796.335-00

Ricardo Vieira Rocha

Endereço
Rua Major Quedinho, 90, Não aplicável, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030,
Telefone (11) 38485880, Fax (11) 30457363, e-mail: ricardo.vieira@bdo.com.br
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2.3 - Outras Informações Relevantes
2.3 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 2.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

12.799.898,14

127.293.683,81

87.446.640,30

Ativo Total

1.719.771.658,38

1.627.345.526,30

1.388.818.972,70

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

1.445.244.232,98

1.480.775.950,10

1.196.896.477,04

252.167.590,84

248.961.573,27

200.431.890,44

-140.065.844,18

47.444.551,00

-5.391.866,99

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

4.106.754

4.106.754

4.106.754

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

-16,190000

13,820000

9,190000

Resultado Básico por Ação

-37,048200

5,306100

-4,497420

Resultado Diluído por Ação

-37,05

5,31

-4,50

Patrimônio Líquido

Resultado Bruto
Resultado Líquido
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3.2 - Medições Não Contábeis
3.2 - Medições não contábeis
(a)

Informar o valor das medições não contábeis

EBITDA, Margem EBITDA, EBTIDA Ajustado, Margem EBITDA Ajustado
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros Antes
de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil divulgada pela
Companhia em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM
527”), conciliada com suas demonstrações financeiras e/ou informações contábeis intermediárias, e
consiste no lucro (prejuízo) líquido acrescido pelo resultado financeiro líquido, pelas despesas de
imposto de renda e contribuição social, e pelas despesas e custos de depreciação e amortização. A
margem EBITDA é calculada pela divisão do EBITDA pela receita operacional líquida.
O EBITDA e a margem EBITDA não são medidas de lucro em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial

Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) e não
representam os fluxos de caixa dos períodos apresentados e, portanto, não é uma medida alternativa
aos resultados ou fluxos de caixa. A Companhia utiliza o EBITDA e a margem EBITDA como medidas
de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares. Embora o EBITDA
possua um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527, a Companhia
não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas, adotarão esse significado
padrão. Nesse sentido, caso o significado padrão instituído pela Instrução CVM 527 não seja adotado
por outras sociedades, o EBITDA divulgado pela Companhia pode não ser comparável ao EBITDA
divulgado por outras sociedades. Além disso, divulgações feitas anteriormente à entrada em vigor da
Instrução CVM 527 por empresas que não foram obrigadas a retificá-las podem não adotar o significado
padronizado instituído pela Instrução CVM 527.
O EBITDA Ajustado é calculado através do EBITDA acrescido ou reduzido por itens que a Companhia
entende como não recorrentes, ou que não afetam a sua geração de caixa e que podem ser compostas
por itens diferentes em cada período, como por exemplo impactos fiscais não recorrentes.
Adicionalmente, a Margem EBITDA Ajustada é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita
operacional líquida.
O EBITDA Ajustado, a margem EBITDA Ajustado, não são medidas de lucro em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelo IFRS e não representam os fluxos de caixa dos períodos
apresentados e, portanto, não é uma medida alternativa aos resultados ou fluxos de caixa e não possui
significado padrão. Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente da
Companhia.
O valor do EBITDA no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$130,7 milhões com
margem EBITDA de 9,0%, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$174,3 milhões
com margem EBITDA de 11,8% e no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de R$117,8
milhões com 9,8% de margem.
O valor do EBITDA Ajustado da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de
R$ 151,3 milhões com margem EBITDA Ajustado de 10,5%, no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2019 foi de R$148,5 milhões com 10,0% EBITDA Ajustado de margem e no exercício encerrado em
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31 de dezembro de 2018 foi de R$117,8 milhões com margem EBITDA Ajustado de 9,8%.
Dívida Líquida e Dívida Líquida / EBITDA Ajustado
A Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas
demonstrações financeiras e/ou Informações contábeis intermediárias que corresponde ao somatório
dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), deduzidos do
saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. A Dívida Líquida não é uma medida
de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas
no Brasil, nem pelo IFRS, emitidas pelo IASB, não possui um significado padrão e pode não ser
comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras companhias.
O valor da Dívida Líquida da Companhia em 31 de dezembro de 2020 foi de R$639,7 milhões, em 31
de dezembro de 2019 foi de R$493,8 milhões e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$334,2 milhões.
O valor da Dívida Líquida/EBITDA Ajustado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 foi de 4,23, em
31 de dezembro de 2019 foi de 3,32 e em 31 de dezembro de 2018 foi de 2,84.
(b)

Reconciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações

financeiras auditadas
EBTIDA, Margem EBTIDA, EBTIDA Ajustado e Margem EBTIDA Ajustado
A tabela abaixo demonstra a reconciliação do resultado operacional para o EBITDA e do EBITDA
Ajustado, os cálculos da margem EBITDA e da margem EBTIDA Ajustado, os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

(Em milhões de reais, exceto percentuais)

2020

2019

2018

(140,1)

47,4

(5,4)

9,7

37,9

21,5

(+)/(-)Resultado financeiro líquido

203,0

43,7

69,2

(+)Depreciação e amortização

58,1

45,3

32,5

130,7

174,3

117,8

20,6

(27,3)

-

151,3

148,5

117,8

1.445,2

1.480,8

1.196,9

Lucro/prejuízo do período/exercício

(+)/(-)Imposto de renda e contribuição Social sobre o lucro

EBITDA

(+)/(-)Itens não recorrentes(1)

EBITDA Ajustado

Receita Líquida
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Margem EBITDA

Margem EBITDA Ajustado

(1)

9,0%

11,8%

9,8%

10,5%

10,0%

9,8%

Em 2020, o valor é composto por R$20,6 milhões, referente principalmente à despesas extraordinárias causadas

pela pandemia do Covid-19.
Em 2019, o valor é composto por R$27,3 milhões, referente ao reconhecimento de créditos provenientes da
demanda de exclusão do ICMS da base para cálculo do PIS/COFINS no período de 14/03/2012 a 14/03/2017. Este
valor está líquido dos honorários legais associados a este processo e da correção monetária deste valor (reconhecido
na rubrica de receitas financeiras).

Dívida Líquida e Dívida Líquida / EBITDA Ajustado
A seguinte tabela apresenta uma reconciliação da Dívida Líquida e da Dívida Líquida / EBITDA Ajustado,
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:

(Em milhões de reais)

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Empréstimos, financiamentos e debêntures (Circulante)

476,0

653,4

496,1

Empréstimos, financiamentos e debêntures (Não circulante)

672,0

376,8

382,8

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa

(204,2)

(240,1)

(178,0)

(-) Títulos e Valores Mobiliários

(304,2)

(296,3)

(366,7)

(=) Dívida Líquida

637,7

493,8

334,2

EBITDA Ajustado

151,3

148,5

117,8

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

4,23x

3,32x

2,84x

(c)

Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a

correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
EBITDA, Margem EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado
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A Companhia acredita que essas medições não contábeis sejam reconhecidas como medidas de
desempenho frequentemente utilizadas por investidores, analistas de valores mobiliários e outras
pessoas interessadas em analisar a performance das companhias. Tais medidas, contudo, são
suscetíveis a variações na forma de cálculo e não são calculadas por todas as companhias da mesma
maneira. Dessa forma, o EBITDA, a Margem EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado
aqui apresentados podem não ser diretamente comparáveis com medidas similares apresentadas por
outras companhias.
No entanto, nenhuma informação deverá ser considerada isoladamente, como um substituto para o
lucro líquido apurado de acordo com o IFRS ou as práticas contábeis adotadas no Brasil ou, ainda, como
medida de lucratividade da Companhia.
Adicionalmente, essas medições apresentam limitações que prejudicam a sua utilização como medidas
de desempenho, em razão de não desconsiderarem certos custos ou despesas da Companhia que
podem impactar significativamente os resultados operacionais e de liquidez, tais como nosso resultado
financeiro líquido, impostos de renda e contribuição social e depreciação e amortização, além de outros
gastos considerados pela administração como não recorrentes. Desta forma, o EBITDA, a Margem
EBITDA, o EBITDA Ajustado e a Margem EBITDA Ajustado funcionam como indicadores de nosso
desempenho econômico geral, que não são afetados por flutuações nas taxas de juros, alterações de
carga tributária ou alterações nos níveis de depreciação e amortização, bem como de gastos que a
Companhia julga como não recorrentes.
Dívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA Ajustado
A divulgação de informações sobre a Dívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA Ajustado visa a apresentar
uma visão geral do endividamento e da posição financeira da Companhia. A Dívida Líquida é igual ao
somatório dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante),
deduzidos do saldo de caixa e equivalentes de caixa e do saldo de títulos e valores mobiliários. A Dívida
Líquida/EBITDA Ajustado é a divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado conforme explicado acima.
A Dívida Líquida e a Dívida Líquida/EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro ou de
liquidez segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil ou o IFRS. Outras empresas podem calcular
a Dívida Líquida e/ou Dívida Líquida/EBITDA Ajustado de maneira diferente da Companhia. A Companhia
entende que essas medidas funcionam como uma ferramenta importante para analisar o grau de
alavancagem financeira, bem como para embasar determinadas decisões gerenciais, como decisões de
investimento e de gestão do fluxo de caixa.
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3.3 - Eventos Subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Não aplicável. Não houve eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício social que as alterem substancialmente.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

2020

2019

Regras sobre retenção de

Nos termos da Lei nº 6.404, de

Nos

lucros

15

Sociedades

de

dezembro

conforme

alterada

de

1976,

da
por

Lei

das

Ações,

os

Nos

termos

Sociedades

da
por

Lei

das

Ações,

os

das

acionistas da Companhia podem

acionistas da Companhia podem

os

deliberar, em Assembleia Geral e

deliberar, em Assembleia Geral e

acionistas da Companhia podem

por proposta da Administração, a

por proposta da Administração, a

deliberar, em Assembleia Geral e

retenção de parte do lucro líquido

retenção de parte do lucro líquido

por proposta da Administração, a

para fazer face a orçamento de

para fazer face a orçamento de

retenção de parte do lucro líquido

capital.

capital.

Sociedades

por

(“Lei

termos

2018

Ações”),

para fazer face a orçamento de
capital.
Valores das retenções de
lucros

Não houve retenção de lucros.

Não houve retenção de lucros.

Não houve retenção de lucros.

N/A

N/A

N/A

Percentuais em relação aos
lucros totais declarados
Regras sobre distribuição

O Estatuto Social da Companhia prevê no artigo 29 que os acionistas terão direito a receber, em cada

de dividendos

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. 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 das Sociedades por Ações).

Periodicidade das

Os dividendos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social da Companhia têm a periodicidade anual,

distribuições de

observado que a Administração da Companhia pode declarar dividendos intermediários ou intercalares ou

dividendos

juros sobre capital próprio apurado sem balanço semestral ou em períodos menores, na forma da lei.

Restrições à distribuição

Não existem eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou relação especial

de dividendos

aplicável ao emissor, assim como não existem restrições impostas por contratos, decisões judiciais,
administrativas ou arbitrais.

Política de destinação de

Durante o exercício de 2020, a

Durante o exercício de 2019, a

Durante o exercício de 2018, a

resultados formalmente

Companhia

Companhia

Companhia

aprovada, informando o

política

órgão responsável pela

resultados formalizada, sendo a

resultados formalizada, sendo a

resultados formalizada, sendo a

aprovação, data de

destinação dos resultados regida

destinação dos resultados regida

destinação dos resultados regida

aprovação e locais na rede

pelo

pelo

pelo

mundial de computadores

Companhia.

não

de

Estatuto

possuía

uma

destinação

de

Social

da

política

não

de

Estatuto

Companhia.

possuía

uma

destinação

de

Social

da

política

não

de

Estatuto

possuía

uma

destinação

de

Social

da

Companhia.
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2020

2019

2018

onde o documento pode ser
consultado
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2020

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

0,00

0,00

0,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

Dividendo distribuído total

0,00

0,00

0,00

Lucro líquido retido

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

31/12/2018

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Ordinária

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

0,00
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas
3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 não foram declarados
pela Companhia dividendos à conta de lucros retidos nem reservas constituídas em exercícios
anteriores.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.706.972,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
133,36000000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Títulos de dívida

Quirografárias

7.461.186,00

87.138.398,00

Financiamento

Quirografárias

468.587.627,00

519.194.864,00

476.048.813,00

606.333.262,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

0,00

0,00

94.599.584,00

52.932.837,00

12.755.803,00

1.053.471.131,00

52.932.837,00

12.755.803,00

1.148.070.715,00

Observação
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3.9 - Outras Informações Relevantes
3.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 3.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
4.

Fatores de risco

4.1 - Descrições dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a determinados
riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da
Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as demonstrações contábeis da
Companhia e respectivas notas explicativas. Os negócios atuais e futuros, situação financeira, resultados
operacionais, fluxo de caixa, liquidez e demais indicadores financeiros e não financeiros da Companhia
poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir, inclusive,
mas não limitado aos impactos do COVID-19 nos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas,
liquidez e condição financeira da Companhia e à análise posterior da administração e/ou de nossos
auditores independentes de nossos resultados operacionais e posição financeira com respeito às
informações financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2020, bem como a
finalização dessas informações financeiras e revisão pelos auditores independentes. Os riscos descritos
abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência,
podem afetar a Companhia e suas subsidiárias adversamente. Além disso, riscos adicionais não
conhecidos ou considerados irrelevantes pela Companhia na data deste Formulário de Referência
também poderão afetar a Companhia adversamente. O preço de mercado dos valores mobiliários de
emissão da Companhia poderá diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco,
hipóteses em que os atuais e/ou potenciais investidores poderão perder substancial ou totalmente o
seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa
ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar
ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões
similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso
relevante na nossa participação no mercado, na nossa reputação, nos negócios atuais e futuros, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e demais indicadores financeiros e não
financeiros da Companhia e das suas controladas, bem como no preço dos valores mobiliários de
emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser
compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que estejam
em um item podem também se aplicar a outros itens.
(a)

ao emissor

O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso em
nossas operações. A extensão da pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou
a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso
relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de
caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
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Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus, a
provocada pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre
aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória
do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores
da economia dos países em que essas doenças se propagaram.
Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19,
doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o
reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes com
transmissão sustentada entre as pessoas.
A declaração da pandemia da COVID-19 pela OMS desencadeou severas medidas restritivas por parte
de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em
medidas restritivas relacionadas a aglomerações e ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e

lockdown, eventos públicos, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de
locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de
consumo de uma maneira geral pela população. Os principais países no qual a Companhia atua seguiram
estas providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição
à circulação e isolamento social, que resultaram no fechamento de shoppings, áreas de grande
circulação, parques, restaurantes e demais espaços públicos. Além disso, essas medidas influenciaram
o comportamento da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação
das atividades de companhias de diversos setores, bem como na redução drástica de consumo.
Uma recessão e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil, incluindo aumento do
desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo, tanto durante a pandemia
da COVID-19 quanto depois que o surto diminuir, (ii) receio dos consumidores de adoecerem e (iii)
aumento do inadimplemento dos clientes. Todos esses fatores podem impactar adversamente o nosso
setor de atuação, diminuir a demanda pelos nossos produtos e consequentemente afetar nossos
resultados.
Em resposta às normas ou recomendações editadas pelas autoridades governamentais, a Companhia
tomou um série de medidas para proteger a saúde e a segurança de seus funcionários e consumidores.
Dessa forma, a Companhia obteve permissões de continuidade das operações fabris por órgão locais
de segurança do trabalho. A Companhia não pode garantir que as medidas são ou foram suficientes,
nem se as permissões concedidas não serão revisadas de acordo com os novos acontecimentos
relacionados a esta pandemia.
Adicionalmente, a Companhia implementou em seus escritórios administrativos e outras instalações uma
política de teletrabalho para seus funcionários administrativos. Esta política foi implementada em um
curto espaço de tempo, podendo vir a afetar negativamente a produtividade e causar outras
interrupções nos negócios da Companhia.
A pandemia da COVID-19 também pode impactar significativamente a cadeia de suprimentos da
Companhia. Dado que a pandemia se dá de forma global e impacta diversos fornecedores ao mesmo
tempo, a Companhia não pode garantir que a meta mencionada tenha o mesmo efeito e até evite uma
interrupção de fornecimento em um cenário mais severo da pandemia.
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Nossos principais clientes são grandes marcas globais de consumo, e que tem grande parte de suas
receitas as vendas realizadas em estabelecimentos como restaurantes, bares, lanchonetes, entre outros.
Dado que devido a pandemia da COVID-19, diversos governos em diferentes regiões do globo estão
impondo o fechamento temporário de tais estabelecimentos como forma de contenção do vírus, estes
nossos clientes estão tendo suas receitas impactadas. A Companhia não pode garantir que seus clientes
voltarão a operar de forma semelhante ao período anterior à pandemia e nem que os mesmos manterão
seus planos de investimentos nos produtos e serviços que a Companhia vende/presta.
Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou novas ondas da doença se disseminem globalmente ou
pelo Brasil, a Companhia pode enfrentar a obrigação de fechamento de estabelecimentos e outras
restrições operacionais com relação a algumas ou todas as suas operações, por períodos prolongados
de tempo devido a, entre outros fatores, normas governamentais, que se encontram em constante
mutação, inclusive diretivas de saúde pública, políticas de quarentena, medidas de distanciamento social
ou até mesmo um lockdown. Nesse caso, a Companhia não pode garantir que será capaz de tomar
todas as providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios. Surtos de
doenças também podem impossibilitar que nossos funcionários se dirijam às instalações da Companhia
(incluindo por prevenção ou por contaminação em larga escala de nossos colaboradores), o que
prejudicaria ainda mais o regular desenvolvimento dos negócios da Companhia. Possíveis funcionários
infectados que frequentem alguma unidade da Companhia, incluindo sua fábrica, podem disseminar o
vírus entre outros funcionários e forçar que a Companhia cesse as operações por um tempo.
A Companhia pode, também, enfrentar dificuldades para obtenção de novos financiamentos junto a
instituições financeiras ou eventuais outras restrições de caixa, o que pode gerar um stress de liquidez
no curto prazo e em períodos em que a Companhia precisa investir em capital de giro. A Companhia
não pode garantir que a pandemia venha, no futuro, resultar, direta ou indiretamente, em um evento
de inadimplemento em seus contratos financeiros, levando a uma renegociação com seus credores.
Nesse cenário, podemos não ser capazes de atingir condições favoráveis ou ainda de se quer concluir
uma renegociação de tais dívida. Ainda mais grave, alguns de nossos contratos possuem cláusulas de

cross default, o pode nos levar a incorrer em um inadimplemento cruzado de nosso endividamento.
Uma eventual restrição de caixa ou um vencimento antecipados de contratos financeiros afetará de
forma relevante os negócios, resultados e operações da Companhia, bem como cumprimento de suas
obrigações com terceiros, inclusive instituições financeiras e fornecedores.
A Companhia acredita, ainda, que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a
duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu
impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e operacionais usuais podem ser
retomadas. Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande
políticas públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto
adverso nos nossos negócios, bem como na economia brasileira.
Após a diminuição do surto da COVID-19, a Companhia e suas controladas poderão continuar a ter
impactos materialmente adversos em seus negócios como resultado do impacto econômico nacional e
global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de desemprego
no Brasil, que já ocorreram ou possam vir a ocorrer. Não temos conhecimento de eventos comparáveis
que possam nos fornecer uma orientação quanto ao efeito da disseminação da COVID-19 e de uma
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pandemia global e, como resultado, o impacto final do surto da COVID-19 é altamente incerto.
Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros riscos
informados neste Formulário de Referência.
Para maiores informações sobre os impactos da pandemia da COVID-19 sobre os nossos negócios, vide
item 10.9 deste Formulário de Referência.
A variação dos preços internacionais das commodities que a Companhia utiliza em seu
processo produtivo pode afetá-la adversamente.
Algumas das matérias-primas adquiridas para o processo produtivo da Companhia (cobre, aço e
alumínio) são commodities, muitas delas com seu preço atrelado ao Dólar dos Estados Unidos da
América, e, assim, estão sujeitas a flutuações de preços nos mercados internacionais, ainda que de
forma indireta. Dos atuais custos totais da Companhia com insumos, aproximadamente um quinto estão
atrelados às commodities mencionadas.
A Companhia não possui, atualmente, nenhum mecanismo automático de defesa contra a exposição à
oscilação dos preços de aludidos insumos. Caso os preços de tais produtos venham a sofrer um aumento
substancial no futuro, a Companhia pode não ser capaz de repassar tais aumentos de custos para seus
clientes a preços competitivos e um aumento de preços como resultado de um repasse pode reduzir o
seu volume de vendas, o que pode afetá-la adversamente.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao desenvolvimento de produtos e
tecnologias, que podem atrasar a introdução de novos produtos no mercado ou introduzir
novos produtos ineficientes, resultando em despesas adicionais significativas.
A Companhia procura aperfeiçoar e melhorar a performance, utilidade, design e demais atributos de
seus produtos, bem como desenvolver novos produtos e também tecnologias que poderão ser
implementadas nos serviços que a companhia presta a seus clientes. Como resultado, seu negócio está
sujeito a riscos associados ao desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, incluindo imprevistos
técnicos e outros problemas. A ocorrência de qualquer desses fatores pode causar atraso no
desenvolvimento ou abandono da nova tecnologia ou produto. A Companhia não pode garantir que
conseguirá desenvolver tecnologias superiores às atuais ou que conseguirá lançar novos produtos com
sucesso. Adicionalmente, ela não pode garantir que novas tecnologias ou produtos, se desenvolvidos:
(i) irão atingir os preços esperados ou objetivos de performance, (ii) cumprirão o cronograma de
lançamento estipulado, (iii) serão tão eficientes quanto produtos desenvolvidos com outras tecnologias,
inclusive pelos seus concorrentes, e (iv) atenderão as expectativas de seus clientes. A incapacidade de
completar o desenvolvimento de um produto com sucesso, ou a decisão de não o completar,
particularmente em instâncias em que já incorremos em gastos significativos, poderá afetar
adversamente a Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de executar integralmente a sua estratégia de
crescimento, o que poderá afetar adversamente seus negócios, situação financeira e
resultados operacionais.
O sucesso da Companhia depende, em parte, de sua capacidade de executar sua estratégia de negócios.
Para consolidar seu crescimento, a Companhia poderá necessitar de recursos adicionais e, portanto,
enfrentar riscos financeiros: (i) associados a maior endividamento, como aumento das taxas de juros
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praticados no mercado, redução de sua liquidez e do acesso a mercados financeiros e necessidade de
maior volume de fluxo de caixa para manutenção da dívida; ou (ii) associados à emissão de ações
adicionais, como diluição de participação e lucros dos acionistas da Companhia. Tais riscos poderão
afetar adversamente a Companhia e, consequentemente, caso a Companhia não seja bem-sucedida na
execução de sua estratégia de crescimento, no todo ou em parte, como planejado, nossos resultados
operacionais poderão ser reduzidos e poderemos perder nossa posição no mercado, o que poderá ter
um efeito adverso relevante para os nossos negócios e nossa condição financeira.
A implementação e o contínuo alinhamento das principais iniciativas e ações relativas à estratégia de
crescimento da Companhia dependem de fatores críticos de sucesso, dentre os quais a competência e
capacidade de: proteger o poder da marca da Companhia; disponibilizar produtos inovadores para seus
clientes; abrir novas plantas industriais, e expandir sua cobertura geográfica, além do contínuo
desenvolvimento de mercado nos países onde a Companhia já atua; alavancar as vendas e aumentar a
rentabilidade das operações da Companhia para clientes atuais e atrair novos clientes; diversificação
dos negócios; fortalecer e expandir a oferta e variedade de produtos e distintos serviços em condições
competitivas para sua base de clientes.
A presença da Companhia em mais de 100 países faz com que a Companhia se depare com
problemas político-econômicos destes países, como por exemplo a dificuldade de recebimento dos
pagamentos de clientes em países com restrições de envio de dinheiro ao exterior. Ainda,
competidores locais podem apresentar preços competitivo, principalmente relacionado a gastos com
frete.
Não podemos assegurar que quaisquer destes objetivos serão realizados com êxito, simultaneamente
e por completo. O insucesso em implementar nossas estratégias pode afetar adversamente nossos
negócios.
As aquisições passadas e futuras estão acompanhadas de riscos variados e a Companhia
pode não alcançar suas metas financeiras e estratégicas.
A Companhia está e estará exposta a diferentes riscos advindo de aquisições já realizadas ou a serem
realizadas. A Companhia entende que, dentre outros problemas, ela pode (i) vir a pagar mais do que o
valor adequado por determinada aquisição; (ii) sofrer com um relacionamento conturbado entre os
atuais e novos funcionários; (iii) perder membros da alta administração das sociedades adquiridas;
(iv) não identificar problemas no processo de diligência legal, tais como demandas judiciais de diversas
naturezas (trabalhistas, contratuais, ambientais, governamentais, etc.) ou irregularidades nas
companhias ou ativos já ou a serem adquiridos; (v) enfrentar contingências no que diz respeito à
responsabilidade por violação de direitos de propriedade intelectual, divulgações de demonstrações
financeiras, práticas contábeis ou controles internos inadequados; (vi) sofrer contratempos, ficando a
atenção da administração desviada para questões ligadas à transição ou à integração das sociedades
adquiridas; (vii) sofrer efeitos de curto-prazo adversos ou resultados operacionais desfavoráveis;
(ix) contrair dívidas para realizar as aquisições, o que poderá limitar sua capacidade financeira no futuro;
(x) sofrer problemas de cunho fiscal e ambiental; e (xi) vir a gerar ágio contábil e estarão sujeitos a
testes para avaliar o seu valor de recuperação. Caso um ou mais dos efeitos acima sejam percebidos,
a Companhia pode sofrer impactos relevantes adversos.
A Companhia deve revisar as estimativas e premissas utilizadas, todo ano na mesma época de acordo
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com o CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos. Portanto, o valor dos ágios registrados pode
sofrer reduções, o que afetaria os seus resultados futuros. Esses fatores podem causar um efeito
adverso sobre a Companhia, especialmente no caso de aquisição de sociedades de maior porte ou de
número maior de aquisições. À medida que a Companhia incorporar outra sociedade e emitir ações a
serem entregues aos acionistas da sociedade incorporada, os acionistas da Companhia poderão ter suas
participações diluídas de maneira material, e o lucro por ação poderá diminuir. Além disso, a Companhia
não pode garantir que será capaz de identificar oportunidades para futuras aquisições e que terá
sucesso na negociação de aquisições identificadas por nós.
Adicionalmente, o objeto social da Companhia permite que ela adquira participações em outras
sociedades que não necessariamente atuem no segmento de refrigeração comercial. Assim, uma
aquisição nesses moldes pode acarretar riscos principalmente inerentes à atuação em um setor daquele
em que a Companhia não possui experiência e atua.
A perda de membros da alta administração da Companhia, ou a incapacidade de atrair e
manter pessoal adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre a
Companhia.
A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende em larga escala dos trabalhos
desenvolvidos pela sua alta administração. A Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair
e manter pessoal qualificado para integrar a sua alta administração. A perda dos serviços de qualquer
dos membros da alta administração da Companhia, inclusive em virtude da inabilitação de
administradores, decorrente de eventuais processos, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal
adicional para integrá-la, pode causar um efeito adverso relevante na situação financeira e nos
resultados operacionais da Companhia.
Além disso, o nosso futuro sucesso também depende de nossa capacidade de identificar, atrair,
contratar, treinar, manter, motivar e gerenciar outros colaboradores com conhecimentos e habilidades
específicas. A concorrência por esses colaboradores é intensa e se não obtivermos sucesso em atrair,
contratar, treinar, manter, motivar e gerenciar colaboradores suficientemente qualificados, nossos
negócios podem ser adversamente afetados.
A Companhia está exposta a riscos por responsabilidade civil relacionados a recalls de seus
produtos ou prejuízos oriundos das garantias aos seus produtos e pode não ser capaz de
manter um seguro adequado para cobrir referidas responsabilidades ou prejuízos.
O negócio da Companhia a expõe a potenciais riscos por responsabilidade civil e prejuízos decorrentes
dos seus produtos. Adicionalmente às despesas por danos, acordos ou custos de defesa, existe a
possibilidade de propaganda negativa, como resultado das potenciais ações por responsabilidade civil.
Além disso, a Companhia pode necessitar fazer um recall de seus produtos que não estejam adequados
com as especificações previamente aprovadas, o que poderia resultar em uma publicidade negativa,
assim como custos relacionados ao recall e perda de receita. Ademais, se os produtos da Companhia
contiverem algum defeito de fabricação dentro do prazo de garantia de aludidos produtos (que varia de
produto a produto entre 12 e 24 meses), a Companhia pode incorrer em prejuízos para repará-los,
conforme exige a garantia de fabricação.
A Companhia não pode garantir que sua cobertura de seguro será suficiente para protegê-la de perdas
decorrentes de responsabilidade civil, recalls e outras reclamações. As provisões da Companhia para
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garantias decorrentes de defeitos de fabricação dentro do prazo de garantia podem não ser suficientes
para cobrir todas as despesas decorrentes de reclamações. A Companhia não pode garantir que perdas
decorrentes de responsabilidade civil ou de produtos defeituosos ou reclamações dentro da garantia
acima de suas expectativas não terão um efeito adverso sobre ela.
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas
titulares de suas ações.
De acordo com o seu estatuto social, a Companhia deve pagar aos acionistas, no mínimo, 25% de lucro
líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76, sob a forma de dividendos ou juros
sobre capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido
nos termos previstos na Lei nº 6.404/76 e pode não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos
ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei nº 6.404/76 permite que uma companhia aberta
suspenda a distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de
Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação
financeira da Companhia. Caso qualquer destes eventos ocorra, os proprietários de ações podem não
receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Por fim, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente
incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser revista
e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou, no caso
dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro, impactando o valor líquido a ser
recebido pelos nossos acionistas a título de participação nos resultados.
No caso de a Companhia vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão
de valores mobiliários, tal fato poderá resultar em uma diluição da participação de seus
acionistas atuais.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro através de emissões públicas ou
privadas de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos por
meio de distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações pode ser realizada
com a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia, o que pode resultar na diluição
da participação dos referidos acionistas no capital social da Companhia, ocasionando a imediata diluição
no valor patrimonial de seu investimento.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos
adversos para a Companhia.
A Companhia é ou pode vir a ser ré em processos judiciais, administrativos e arbitrais, nas esferas cível,
criminal, tributária, trabalhista, administrativa, societária, de propriedade intelectual, regulatória,
concorrencial, ambiental, entre outros cujos resultados podem ser desfavoráveis. Decisões contrárias
aos interesses da Companhia, aos interesses dos administradores e/ou dos acionistas controladores da
Companhia, ou ainda aos prognósticos de perda da Companhia, poderão representar perdas financeiras
e impedir a realização de projetos conforme inicialmente planejados, podendo afetar adversamente a
reputação, os negócios ou os resultados da Companhia. O valor de provisões feitas poderá ser inferior
ao valor total das condenações referentes aos processos citados acima.
Da mesma forma, um ou mais dos administradores da Companhia podem vir a ser réus em processos
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judiciais, administrativos e arbitrais, nas esferas cível, criminal, tributária e trabalhista, cuja instauração
e/ou resultados podem afetá-los negativamente, especialmente se forem processos de natureza
criminal, eventualmente impossibilitando-os ao exercício de suas funções na Companhia, o que poderá
causar efeito adverso relevante na reputação, nos negócios ou nos resultados da Companhia, direta ou
indiretamente.
Adicionalmente, a Companhia está sujeita à fiscalização por diferentes autoridades federais, estaduais
e municipais. Essas autoridades poderão autuar a Companhia e tais autuações podem se converter em
processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais contra a Companhia. Decisões
contrárias de valores substanciais ou que afetem a Companhia ou a sua habilidade de executar as
operações planejadas, poderão causar um efeito adverso nos negócios, condição financeira e resultados
operacionais da Companhia.
Para mais informações acerca das ações judiciais promovidas contra a Companhia e/ou seus
administradores, veja os itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e
regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar
impactos adversos relevantes sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados
operacionais e sobre a cotação de suas ações ordinárias.
A Companhia está sujeita, entre outras, à Lei n.º 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”), à
Lei n.º 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), à Lei nº 9.613/1998 (“Lei de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro”) e eventuais legislações internacionais sobre o tema. Os processos de governança, gestão de
riscos e compliance da Companhia podem não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei
de Improbidade Administrativa, Lei Anticorrupção ou leis similares, (ii) ocorrências de comportamentos
fraudulentos e desonestos por parte de nossos administradores, funcionários ou terceiros contratados
para nos representar, ou (iii) outras ocorrências de comportamentos não condizentes com princípios
éticos, que possa afetar adversamente sua reputação, negócios, condições financeiras e resultados
operacionais, bem como a cotação de nossas ações ordinárias.
Adicionalmente, a Companhia pode estar sujeita a violações de seu código de conduta ética, das leis
acima e legislação correlata, em decorrência de conduta nos negócios e ocorrências de comportamento
fraudulento e desonesto por parte de seus administradores, empregados e terceiros que agem em seu
nome. Em caso de violação ao código de ética por administradores ou empregados da Companhia, as
seguintes medidas disciplinares poderão ser aplicáveis sem prejuízo da adoção de medidas legais
relacionadas ao ressarcimento dos danos e da comunicação dos fatos às autoridades competentes: (i)
advertência oral ou por escrito; (ii) suspensão; e (iii) desligamento. No caso de violações por terceiros
fornecedores e prestadores de serviços, poderá ser determinado o encerramento do relacionamento e,
se necessário, a adoção de medidas judiciais contra os envolvidos ou comunicação às autoridades, se
aplicável.
A existência de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza administrativa ou judicial
relacionados à violação de qualquer destas leis, no Brasil ou no exterior, contra a administração,
funcionários ou terceiros que agem em nome da Companhia podem resultar em: (i) multas e
indenizações nas esferas administrativa, civil e penal; (ii) perda de licenças operacionais, com a
decorrente responsabilização subsidiária ou solidária da Companhia; (iii) proibição ou suspensão de
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nossas atividades; e/ou (iv) perda de direitos de contratar com a administração pública, de receber
incentivos ou benefícios fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da administração pública. Por
conseguinte, todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito adverso relevante sobre a nossa
reputação, bem como sobre nossas operações, condição financeira e resultados operacionais.
Em relação às operações do México, a Companhia está sujeita à Lei de Práticas de Corrupção no
Estrangeiro dos EUA, que proíbem as empresas e seus intermediários de fazer pagamentos indevidos a
funcionários com a finalidade de obter ou manter negócios. Não podemos garantir que as políticas e
procedimentos de controle interno da controlada sempre a protegerão de atos impróprios cometidos
por seus funcionários ou agentes. Violações dessas leis, ou alegações de tais violações, podem
atrapalhar os negócios da controlada e resultar em um efeito adverso relevante nos negócios, na
condição financeira e nos resultados das operações da controlada.
Por fim, a controlada da Companhia na Turquia, a Klimasan Klima S.T.A.S. (“Klimasan”), está sujeita à
Lei do Mercado de Capitais Turco nº 6362 e ao Código Penal Turco nº 5237, assim como a várias leis
sobre administração pública que regulam os funcionários públicos para aceitar presentes e benefícios,
tais como, incluindo, entre outros, (i) a Lei nº 3628, sobre a Declaração de Ativos e Combate ao Suborno
e Corrupção, (ii) a Lei nº 657, sobre funcionários públicos, (iii) a Lei nº 5176, sobre Estabelecimento do
Conselho de Ética para Serviços Públicos e Emendas a Algumas Leis e (iv) Regulamento sobre os
Princípios de Conduta Ética de Funcionários Públicos. Os processos de governança, gerenciamento de
riscos e conformidade da Klimasan podem não ser capazes de impedir ou detectar violações à legislação
de anticorrupção, ocorrências de comportamento fraudulento e desonesto por parte dos gerentes,
funcionários ou terceiros contratados para a representar, ou outras ocorrências de comportamento não
consistentes com os princípios éticos, que podem afetar adversamente a reputação, negócios, condições
financeiras e resultados operacionais da Companhia.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e pode ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de
sanções.
No ano de 2018, foi sancionada a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada Lei Geral de
Proteção de Dados (“LGPD”), cuja entrada em vigor está prevista para o mês de agosto de 2020 e cujo
efeito transformará a forma pela qual a proteção de dados pessoais no Brasil é regulada e tratada. A
LGPD estabelece um novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais
e prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais aplicáveis à proteção
de dados pessoais, os requisitos para obtenção de consentimento, as obrigações e requisitos relativos
a incidentes de segurança e vazamentos e a transferências de dados, bem como a autorização para a
criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
A LGPD está em vigor desde agosto de 2020, porém seus efeitos punitivos, que podem trazer tais riscos
para a empresa, só passam a viger em agosto de 2021.
Caso a Companhia não esteja em conformidade com a LGPD, a Companhia e suas subsidiárias podem
estar sujeitas às sanções, de forma isolada ou cumulativa, de advertência, obrigação de divulgação de
incidente, bloqueio temporário e/ou eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento)
do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os
tributos, até o montante global de R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração. Além disso,
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a Companhia pode ser responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados
e ser considerada solidariamente responsáveis por danos materiais, morais, individuais ou coletivos
causados pela Companhia e suas subsidiárias, devido ao não cumprimento das obrigações estabelecidas
pela LGPD.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, bem como a inadequação
à legislação aplicável, podem acarretar multas elevadas, divulgação do incidente para o mercado,
eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão de suas atividades, o que poderá afetar
negativamente a reputação e os resultados da Companhia e, consequentemente, o valor de suas ações.
Incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques à infraestrutura necessária para
manter os sistemas de TI da Companhia, podem resultar em danos à reputação e
financeiros para a Companhia.
Incidentes de segurança cibernética podem resultar em apropriação indevida de informações da
Companhia e/ou das informações de seus clientes ou em tempo de inatividade em seus servidores ou
operações, o que pode afetar material e adversamente a Companhia.
Eventual perda de propriedade intelectual, segredos comerciais ou de outras informações comerciais
sensíveis ou a interrupção das operações da Companhia pode afetar negativamente seus resultados
financeiros.
Além disso, interrupções ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, como por
exemplo na apuração e contabilização do faturamento, causadas por acidentes, mau funcionamento ou
atos mal-intencionados, podem ocasionar impactos no funcionamento corporativo, comercial e
operacional da Companhia, o que pode afetar seus negócios e resultados operacionais de forma
negativa, além de afetar adversamente a imagem e confiabilidade da Companhia junto ao mercado.
Adicionalmente, referidas interrupções ou falhas podem não estar cobertas pelas apólices de seguros
que a Companhia possui contratadas para seus ativos. Perdas não cobertas por estes seguros podem
resultar em prejuízos, o que poderá impactar negativamente a sua situação financeira e os resultados
operacionais da Companhia.
A incapacidade ou falha em proteger a propriedade intelectual da Companhia ou a violação,
pela Companhia, à propriedade intelectual de terceiros pode ter impactos negativos no
resultado operacional da Companhia.
O sucesso da Companhia depende, em parte, de sua capacidade de proteger e preservar seus ativos
passíveis de proteção por institutos de propriedade intelectual previstos pelas leis brasileiras (incluindo
marcas registradas, patentes e softwares).
A Companhia acredita que suas marcas são ativos valiosos e importantes para seu sucesso e que
problemas relacionados a propriedade intelectual podem afetá-la significativamente, de forma adversa.
Eventos como o indeferimento definitivo de seus pedidos de registro de marca perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), o uso sem autorização ou outra apropriação indevida das
marcas registradas da Companhia podem diminuir o valor das marcas da Companhia ou sua reputação,
de modo que a Companhia poderá sofrer impacto negativo em seus resultados operacionais.
Caso a Companhia não logre êxito em obter os registros pendentes, bem como proteger adequadamente
seus ativos intangíveis, tal evento poderá gerar impactos adversos relevantes nos negócios, situação
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financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, reputação e/ou negócios futuros da
Companhia.
Adicionalmente, terceiros podem alegar que os produtos ou serviços prestados da Companhia violam
seus direitos de propriedade intelectual. Qualquer disputa ou litígio relacionado a ativos de propriedade
intelectual pode ser oneroso e demorado devido à incerteza de litígios sobre o assunto.
Na Turquia, os pagamentos de royalties a empresas do grupo sob contratos de licença de marca
registrada podem ser contestados pela Autoridade Tributária Turca. A Lei do Imposto de Renda
Corporativo da República da Turquia exige que as taxas de royalties pagáveis a uma parte relacionada
sejam feitas em condições de mercado. A autoridade tributária pode discordar de que os royalties de
2% das vendas líquidas sob certas marcas pagos pela Klimasan à Companhia de acordo com o contrato
de licença de marca registrada entre a Klimasan e a Companhia sejam em condições de mercado e
acumulem impostos juntamente com multas à Klimasan pela parcela paga em excesso.
Uma paralisação ou greve significativa da força de trabalho poderá afetar nossos negócios.
Nossos colaboradores são sindicalizados e com direitos trabalhistas como dissídios coletivos ou outros
acordos que podem ser renegociados dentro dos prazos estabelecidos em lei. Greves e outras
paralisações ou interrupções trabalhistas em quaisquer de nossas instalações ou interrupções
trabalhistas envolvendo terceiros que nos fornecem bens ou serviços podem afetar de forma relevante
nossas atividades, especialmente a prestação de serviços pela Companhia, nossa reputação perante os
clientes e consequentemente nossos resultados financeiros.
A Companhia está sujeita a perdas não cobertas pelos seguros contratados e a dificuldades
para contratação de apólices, o que poderá gerar efeitos adversos sobre seus negócios.
A Companhia está sujeita à ocorrência de eventos não segurados, tais como caso fortuito e força maior
ou interrupção de certas atividades, ou de danos maiores do que os limites de cobertura previstos em
suas apólices. Além disso, a quantificação da exposição de risco nas cláusulas existentes pode ser
inadequada ou insuficiente, podendo, inclusive, implicar em reembolso menor do que o esperado.
Na eventualidade da ocorrência de um dos eventos não garantidos ou que excedam as coberturas
previstas em suas apólices atuais, a Companhia pode sofrer um revés financeiro para recompor e/ou
reformar os ativos atingidos por tais eventos, o que poderá comprometer o investimento por ela
integralizado e, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, não é possível
garantir que o pagamento do seguro será realizado de forma tempestiva, ou em valor suficiente para
compensá-la integralmente pelos danos decorrentes de tal sinistro, o que poderá afetar negativamente
seus resultados financeiros. Ainda, no caso dos eventos segurados, a cobertura de apólices de seguro
está condicionada ao pagamento do respectivo prêmio. A falha da Companhia em pagar esses prêmios
cumulada com a ocorrência de um sinistro poderá colocar a Companhia em uma situação de risco, dado
que danos, mesmo que segurados, não estariam sujeitos à cobertura pela seguradora.
Além disso, a Companhia não pode garantir que conseguirá manter apólices de seguro a taxas
comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias seguradoras
ou com companhias seguradoras similares. Adicionalmente, a Companhia poderá ser responsabilizada
judicialmente pelo pagamento de indenização a terceiros em decorrência de um eventual sinistro. Caso
quaisquer desses fatores venham a ocorrer, os negócios e resultados financeiros e operacionais da
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Companhia podem ser adversamente afetados.
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos da Companhia poderão
afetar adversamente os negócios da Companhia.
As políticas e procedimentos para identificar, analisar, quantificar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos
da Companhia podem não ser totalmente eficazes. Os métodos de gerenciamento de riscos podem não
prever exposições futuras ou serem suficientes contra riscos desconhecidos e/ou não mapeados e que
poderão ser significativamente maiores do que aquelas indicadas pelas medidas históricas que a
Companhia utiliza.
Outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia que dependem da avaliação das
informações relativas a mercados, clientes ou outros assuntos disponíveis ao público podem não ser
totalmente precisos, completos, atualizados ou adequadamente avaliados. As informações em que a
Companhia se baseia ou com que alimenta ou mantem modelos históricos e estatísticos podem ser
incompletas ou incorretas, o que poderá gerar um efeito adverso relevante sobre negócios da
Companhia.
Se a Companhia não for capaz de manter os seus controles internos operando de maneira efetiva,
poderá não ser capaz de elaborar suas demonstrações e informações financeiras de maneira adequada,
reportar seus resultados de maneira precisa, prevenir a ocorrência de fraudes ou a ocorrência de outros
desvios, especialmente considerando que não tem área de auditoria interna instalada atualmente. Dessa
forma, a falha ou a ineficácia nos controles internos poderá ter um efeito adverso significativo nos
negócios da Companhia.
Adicionalmente, os procedimentos de compliance e controles internos podem não ser suficientes para
evitar ou detectar todas as condutas impróprias, fraudes, atos de corrupção ou violações de leis
aplicáveis por parte dos funcionários e membros de administração da Companhia. Caso os funcionários
ou outras pessoas relacionadas à Companhia se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou
desleais ou violem leis e regulamentos aplicáveis ou políticas internas da Companhia, a Companhia
poderá ser responsabilizada por qualquer uma dessas violações, o que pode resultar em penalidades,
multas ou sanções que podem afetar substancial e negativamente negócios e imagem da Companhia.
A Companhia pode não ter disponibilidade de mão-de-obra suficiente para aumentar a
capacidade de produção de suas plantas operacionais
A Companhia detém quatro plantas operacionais em atividade, nas quais produz seus produtos. As
plantas operacionais estão localizadas no Brasil, Turquia, México e Rússia, em cidades com oferta
limitada de mão de obra. Para aumentar a capacidade de produção de suas plantas operacionais, a
Companhia poderá precisar de mão de obra adicional, que poderá não estar disponível quando se tornar
necessária. Se a Companhia não for capaz de atrair e reter mão-de-obra suficiente para viabilizar a
produção esperada de seus produtos, ou caso esse processo resulte em um aumento significativo de
seus custos operacionais, poderá ter um efeito adverso em seus negócios, resultado operacional e
situação financeira.
A movimentação de caixa nas unidades fora do Brasil poderá sofrer limitações
A capacidade das empresas fora do Brasil de distribuir caixa por meio de dividendos, adiantamentos
entre partes relacionadas, taxas de administração e demais pagamentos depende, da disponibilidade
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de fluxos de caixa no nível de tais unidades estrangeiras, podendo ser restringida pelas leis e princípios
contábeis aplicáveis. Para informações adicionais a respeito da operação da Companhia no exterior, ver
item 7.1 deste Formulário de Referência.
Caso a Companhia não seja capaz de obter fluxos de caixa suficientes das suas partes relacionadas,
diretas ou indiretas, isso poderá causar impacto negativo sobre os negócios, resultados operacionais e
situação financeira da Companhia.
Os imóveis de propriedade da Companhia, controladas ou coligadas, podem ser
desapropriados.
Nossos imóveis, bem como os imóveis de nossas controladas e coligadas estão sujeitos à
desapropriação, parcial ou total, por decisão unilateral do Poder Público brasileiro ou estrangeiro, a fim
de atender finalidades de utilidade e interesse público, o que pode afetar adversamente nossos
resultados operacionais e financeiros, uma vez que o valor a ser apurado em sede de perícia para
pagamento de indenização decorrente da expropriação pode ser inferior ao valor de mercado do imóvel.
O resultado da Companhia poderá ser afetado adversamente pela não obtenção ou
renovação, em prazo adequado, das licenças municipais e do corpo de bombeiros
Os imóveis que a Companhia ocupa ou pode vir a ocupar estão sujeitos a licenciamentos municipais e
do corpo de bombeiros, na forma prevista na legislação aplicável, as quais devem ser tempestivamente
obtidas e renovadas. A Companhia não pode assegurar que a obtenção ou renovação destas licenças
ocorrerá dentro do prazo necessário para regular operação nos imóveis. A falta de uma destas licenças
ou o indeferimento da sua obtenção ou renovação pode implicar em penalidades que variam desde a
aplicação de multas ou, conforme o caso, a suspensão ou até o encerramento das atividades realizadas
no respectivo imóvel. A imposição destas penalidades, em especial o fechamento de unidades, poderá
ter um efeito adverso nos resultados operacionais e negócios da Companhia.
Ainda, a interrupção na operação do centro de distribuição por falta de licenças pode prejudicar a
capacidade de distribuir mercadorias, o que pode resultar na queda nas vendas e afetar adversamente
os resultados financeiros da Companhia.
Os resultados das operações da Companhia podem ser afetados adversamente pelo efeito
da sazonalidade das vendas de seus produtos e serviços.
A Companhia vivencia flutuações sazonais em suas vendas líquidas e resultados operacionais que podem
variar de trimestre para trimestre. A Companhia comercializa seus produtos para várias empresas de
alimentação e bebidas que usam os refrigeradores como ferramentas de conservação e marketing de
seus produtos nos pontos de venda. Em todas as regiões de atuação da Companhia há um consumo de
bebidas geladas e sorvetes mais acentuado no verão, de modo que as vendas de freezers e
refrigeradores são maiores nos períodos de pré-estação verão e verão, em comparação aos demais
períodos. Caso a receita para estes períodos venha a ser abaixo da esperada, a Companhia terá um
impacto negativo significativo em seus resultados operacionais e financeiros no período em questão.
O negócio da Companhia depende de uma cadeia de suprimentos e, consequentemente,
enfrenta riscos relacionados à logística
Os produtos destinados aos clientes da Companhia são entregues através dos centros de distribuição
da Companhia. Se a operação em um desses centros de distribuição for afetada negativamente por
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fatores fora do controle da Companhia, tais como incêndios, desastres naturais, falta de eletricidade,
falhas nos sistemas, entre outros, e caso nenhum outro centro de distribuição consiga atender à
demanda da região afetada, a distribuição de produtos aos clientes atendidos pelo centro de distribuição
afetado será afetada, o que poderá afetar negativamente a Companhia. A estratégia de crescimento da
Companhia inclui a abertura de novas plantas industriais, que pode exigir a abertura de novos centros
de distribuição ou a expansão dos centros de distribuição existentes, para abastecer e atender à
demanda das plantas industriais adicionais. As operações poderão ser afetadas negativamente se a
Companhia não conseguir abrir novos centros de distribuição ou expandir os centros de distribuição
existentes para atender às novas necessidades de abastecimento.
Além disso, quaisquer alterações, problemas ou interrupções significativas na infraestrutura de logística
que a Companhia ou os seus fornecedores usem para entregar suprimentos e produtos podem impedir
a entrega oportuna ou bem-sucedida dos produtos da Companhia e afetar negativamente suas
operações. Por exemplo, a rede de distribuição é sensível à flutuação dos preços do petróleo, e qualquer
aumento no preço, interrupção do fornecimento ou falta de combustível poderá resultar no aumento
dos custos de frete e afetar negativamente os negócios e resultados operacionais.
Qualquer impossibilidade de entrega dos produtos que a Companhia utiliza em sua produção ou
produtos que a Companhia vende prontamente pode resultar na perda de negócios e afetar
negativamente os resultados financeiros da Companhia.
Se a Companhia não for capaz de renovar suas linhas de crédito atuais, ter acesso a novos
financiamentos ou emitir valores mobiliários no mercado de capitais em condições
atrativas, poderá sofrer um efeito adverso relevante.
A capacidade da Companhia de captar recursos é fundamental para suas operações, a implementação
da suas estratégias e o seu crescimento. A Companhia pode não conseguir renovar suas linhas de
crédito atuais, ter acesso a novos financiamentos ou emitir valores mobiliários no mercado de capitais
em condições atrativas, para atender às necessidades de financiamento, capital de giro ou obrigações
em geral. Além disso, não há nenhuma garantia de que a Companhia continuará contando com
empréstimos e financiamentos pela emissão de valores mobiliários, nem que os contratos de
financiamentos serão renovados em termos e condições semelhantes ou mais atrativas do que os termos
e condições que foram originalmente acordados. Na eventualidade da Companhia não conseguir obter
financiamentos, emitir valores mobiliários no mercado de capitais ou refinanciar o endividamento,
quando necessário, ou obter ou renovar empréstimos intercompanhia, fianças bancárias, seguros
garantia, ou se tais instrumentos somente estiverem disponíveis mediante condições desfavoráveis, a
Companhia não conseguirá satisfazer às suas necessidades de caixa e obrigações financeiras, ou
aproveitar oportunidades de negócios, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre seus
negócios e resultados financeiros.
A Companhia pode sofrer com obsolescência, quebra e furto de seu estoque.
A Companhia se utiliza de centros de distribuição para armazenagem de produtos que deverão ser
entregues aos seus clientes. Caso o estoque seja superdimensionado, os produtos podem sair de linha
devido à demora de escoamento para os clientes. Adicionalmente, caso o manejo dos produtos seja
inadequado, poderá haver avaria e quebra, ocasionando perdas de estoques e comprometendo as
vendas. Finalmente, apesar dos esforços e sistemas de segurança da Companhia, a Companhia está
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sujeita a risco de furtos, roubos e assaltos a mão armada em seus estoques e centros de distribuição.
A ocorrência de qualquer dessas situações pode gerar um impacto negativo nos resultados operacionais
da Companhia.
A Companhia depende da reputação de seus produtos e marcas, podendo o dano à
reputação dos mesmos produzir efeito negativo nos resultados da Companhia.
O sucesso da Companhia depende da sua capacidade de manter e aperfeiçoar a imagem e reputação
de seus produtos e marcas existentes, e de desenvolver uma imagem e reputação favoráveis para novos
produtos e marcas. Além disso, a Companhia também depende da capacidade dos seus clientes em
manter e aperfeiçoar a imagem e reputação de seus produtos. Adicionalmente, preocupações acerca
da qualidade de produtos poderão prejudicar a imagem e reputação dos produtos da Companhia. Um
evento ou uma série de eventos que prejudique de modo relevante a reputação da marca da Companhia,
ou de seus clientes, poderá causar efeito adverso sobre o valor da marca e sobre as receitas advindas
dela ou do negócio em questão, o que pode causar impacto adverso sobre os negócios, resultados
operacionais, fluxos de caixa e situação financeira da Companhia.
As marcas utilizadas pelos clientes da Companhia são essenciais para a venda de seus produtos, de
modo que a publicidade negativa em relação a tais marcas pode impactar negativamente as escolhas
de compra dos consumidores, o que impactaria negativamente e de forma relevante os negócios da
Companhia.
A Companhia pode vir a possuir cláusulas restritivas à capacidade de endividamento
(“Covenants”) em seus contratos de dívidas. O não cumprimento desses Covenants podem
causar o vencimento antecipado dessas dívidas.
A Companhia não possui operações financeiras com cláusula de covenants, mas pode vir a contratá-las
no futuro. A Companhia pode não ser capaz de atender referidos os covenants em virtude de condições
adversas de nosso ambiente de negócios, como a retração do mercado em que atua, o que pode
ocasionar o vencimento antecipado de suas dívidas, além de desencadear o vencimento antecipado
cruzado ou inadimplemento cruzado (cross-default e cross-acceleration) de outras obrigações da
Companhia, conforme cláusulas presentes em contratos de empréstimos e financiamentos existentes.
O vencimento antecipado de qualquer de seus contratos financeiros poderá afetar a capacidade da
Companhia em honrar seus compromissos e acarretar um impacto adverso relevante em seus negócios
e na sua situação financeira. Para mais informações a respeito do tema, ver Item 10.1 f, deste
Formulário de Referência.
A estratégia da Companhia em IoT pode não suceder da forma adequada ou tornar-se
obsoleta com o surgimento de uma outra tecnologia.
A Companhia tem como uma de suas estratégias chave o investimento na tecnologia IoT (internet of

things), capaz de oferecer dados importantes a seus clientes. Esta tecnologia pode não satisfazer seus
clientes de forma que este investimento não seja recompensado, ou o surgimento de uma nova
tecnologia poderá tornar a tecnologia IoT obsoleta e requerer investimentos adicionais para sua
atualização, o que impactaria negativamente os negócios da Companhia.
A Companhia possui parte de seus ativos e passivos financeiros vinculados a taxas de juros
como Libor, Euribor e CDI.
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Parte dos ativos financeiros (investimentos) e passivos financeiros (empréstimos e debênture) possuem
a correção monetária vinculada a taxas como CDI, Libor e Euribor. A variação destas taxas pode afetar
a Companhia de forma negativa e requerer uma maior utilização de caixa para efetuar pagamentos
maiores de juros, o que impactaria negativamente e de forma relevante os negócios da Companhia.
Para mais informações a respeito do tema, vide itens 4.2 e 10.1 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas.
A Companhia possui receitas, custos e despesas decorrentes de transações com partes relacionadas.
As contratações com partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito de interesses entre
as partes. Caso essas situações de conflito de interesses se configurem, poderá haver impacto negativo
para os negócios da Companhia, o que poderá vir a causar um impacto adverso em suas atividades,
situação financeira e resultados, bem como a seus acionistas. Para mais informações acerca da política
e das transações com partes relacionadas da Companhia, veja os itens 16.1 e 16.2, respectivamente,
deste Formulário de Referência.
(b)

a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

Os interesses de nosso atual acionista controlador podem ser conflitantes com os interesses
dos demais acionistas.
Nosso acionista controlador tem o poder de eleger a maioria dos membros do nosso Conselho de
Administração, exercer o controle geral sobre a nossa administração, determinar nossas políticas,
vender ou de alguma forma transferir ações que representem o nosso controle por ele detidas e
determinar o resultado de qualquer deliberação dos nossos acionistas, reorganizações societárias, venda
de todos ou substancialmente todos os ativos, ou a retirada das nossas ações do Novo Mercado, assim
como determinar a distribuição e pagamento de quaisquer dividendos futuros. Nosso acionista
controlador pode ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos, parcerias, busca de
financiamentos, ou tomar outras decisões que podem ser conflitantes com os interesses dos demais
acionistas.
(c)

a seus acionistas

A Companhia entende que não há riscos relevantes à Companhia cuja fonte seja seus acionistas.
(d)

a suas controladas e coligadas

As sociedades controladas e coligadas estão sujeitas aos mesmos riscos da Companhia, além dos riscos
descritos abaixo:
A expansão e a atual operação das sociedades controladas com sede em outros países
envolvem desafios especiais que a Companhia pode não conseguir superar. A falha em
superar esses desafios pode afetar a Companhia adversamente.
A Companhia possui sociedades controladas com sede em outros países. Como decorrência, está sujeita
a riscos relacionados aos países em que atua ou em que vier a atuar, em especial aos países emergentes
como Turquia, Rússia e os países da América Latina. Dentre esses, as operações México, Rússia e
Turquia (que atendem os países localizados na América Central, do Norte, Europa, Oriente Médio e
África) possuem uma relevância importante para os resultados da Companhia, uma vez que
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representaram, em 31 de dezembro de 2020, mais de 60% da receita liquida da Companhia e quaisquer
alterações significativas na regulamentação desses países, impactariam negativamente os resultados da
Companhia.
No ano de 2020, 61,5% da receita líquida consolidada da Companhia foi proveniente de suas sociedades
controladas com sede fora do Brasil (63,2% em 2019), contra 38,5% proveniente de suas operações
brasileiras (36,8% em 2019). A Companhia espera que, no futuro, o percentual de sua receita
proveniente destes ou de outros países venha a aumentar. Como resultado, a Companhia pode ser
adversamente afetada pela instabilidade política e econômica daqueles países, bem como pela diferente
legislação e medidas macroeconômicas, incluindo (i) interferência estatal e regulamentações extensivas,
que podem interferir na administração e, até mesmo, resultar em expropriação ou estatização dos ativos
e negócios de sociedades controladas sediadas no exterior; (ii) favorecimento a concorrentes locais em
detrimento da sociedade controlada, em vista de a mesma ser controlada por estrangeiro; (iii)
supervisões, tarifas e outras barreiras comerciais; (iv) redução de proteção à propriedade intelectual;
(v) dificuldades de implementação de controles e procedimentos para elaboração de relatórios e
demonstrativos financeiros; (vi) obtenção de crédito em mercados locais em condições menos
favoráveis para a Companhia que para concorrentes locais; (vii) contratação de pessoal e dificuldade
de sua adaptação às políticas corporativas da Companhia; (viii) potenciais consequências tributárias
adversas; (ix) restrições a remessas de divisas ao exterior, incluindo remessa de dividendos; (x)
desvalorizações e outras mudanças cambiais; (xi) inflação ou deflação; (xii) políticas de controle de
câmbio; (xiii) instabilidade social; (xiv) instabilidade de preços; (xv) desabastecimento de energia ou de
combustível; (xvi) flutuações das taxas de juros; (xvii) liquidez de capital doméstico; (xviii) política fiscal
e previdenciária; (xix) políticas alfandegárias; e (xx) crise financeira mundial e seus efeitos nos países
emergentes.
Adicionalmente, a Companhia precisará se adequar e cumprir as leis e regulamentações dos governos
estrangeiros e autoridades regulatórias de cada país em que conduz seus negócios. Os governos de
países emergentes em que a Companhia atua (Brasil, México, Rússia e Turquia) historicamente intervêm
em suas economias e ocasionalmente realizam modificações significativas em suas políticas e normas.
As medidas tomadas por estes governos para controlar a inflação, além de outras políticas e normas,
frequentemente resultam em aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de
preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outras medidas.
A incerteza quanto à implementação de mudanças promovidas por governos com relação às políticas
ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica nos países emergentes e o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários desses
países e dos valores mobiliários emitidos por companhias desses países, incluindo a nossa Companhia.
Ainda, o desempenho das economias emergentes no passado sofreu impactos em virtude do cenário
político daqueles países. As crises políticas, no passado, afetaram a confiança de investidores e do
público em geral, bem como tem tido efeitos adversos no desenvolvimento da economia desses países.
O fato da controlada Klimasan, com sede na Turquia, ser uma companhia de capital aberto e, portanto,
sujeita à legislação e regulamentação aplicáveis às companhias abertas daquele país, pode acarretar
um efeito adverso caso o órgão regulador do mercado de capitais ou algum acionista minoritário
entenda que referida companhia possa ter praticado algum ato em desacordo com as normas a ela
aplicáveis.
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A Companhia não pode garantir que terá sucesso em comercializar seus produtos em mercados
internacionais. Poderá também enfrentar dificuldades em administrar suas operações internacionais em
decorrência de, entre outras coisas, condições competitivas adversas, administração de riscos
estrangeiros, surgimento de um mercado doméstico, diferenças culturais e linguísticas, e instabilidade
política e econômica. Qualquer um desses fatores poderá ter um efeito adverso para a Companhia.
A Companhia está sujeita a flutuações monetárias resultantes de suas operações fora do
Brasil.
A Companhia possui unidades industriais e distribui seus produtos em outros países que geram receitas
em moedas locais e em moedas estrangeiras. A sua operação está sujeita, portanto, a impactos nas
economias desses países, a instabilidade política e restrições ao comércio exterior que podem resultar
na flutuação das moedas locais em relação ao Real. A flutuação dessas moedas em relação ao Real
poderá acarretar um efeito adverso para a Companhia, pois a exposição da Companhia em moedas
estrangeiras pode não estar coberta por contratos derivativos.
Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente o resultado
operacional da Companhia.
Parte do resultado da Companhia decorre do resultado dessas sociedades e, sendo assim, o resultado
não satisfatório dessas poderá afetar negativamente o resultado da Companhia.
Os resultados da Companhia e a sua capacidade de distribuir dividendos aos seus acionistas dependem
das operações, do fluxo de caixa e dos lucros de suas subsidiárias. Dessa forma, não é possível
assegurar que os lucros das subsidiárias estarão disponíveis para distribuição, o que poderá causar um
efeito adverso relevante ao resultado financeiro da Companhia, prejudicando a distribuição de
dividendos aos seus acionistas.
Eventual processo de recuperação judicial da Companhia ou de suas controladas pode ser
conduzido em bases consolidadas.
A Companhia, o Judiciário brasileiro ou os próprios credores da Companhia e/ou de empresas de nosso
grupo econômico podem determinar a condução de eventual processo de recuperação judicial da
empresa de seu grupo econômico como se fossem uma única sociedade (Teoria da Consolidação
Substancial). Caso isso aconteça, os acionistas da Companhia poderão ser negativamente impactados
pela perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu patrimônio para pagamento dos
credores de outras empresas do grupo econômico da Companhia.
(e)

a seus fornecedores

A Companhia depende de um número limitado de fornecedores e a perda de algum deles
pode ocasionar um efeito adverso relevante nos seus negócios.
Alguns dos componentes que a Companhia utiliza em seus produtos são adquiridos de um ou poucos
fornecedores. A Companhia depende também de determinados fornecedores de matéria-prima e
componentes necessários para industrialização de seus produtos. A Companhia pode enfrentar escassez
de fornecimento devido a diversos fatores, incluindo aumento da demanda de certo componente e a
capacidade limitada de algum fornecedor. A perda de um dos seus principais fornecedores poderia
resultar, no curto prazo, em atrasos na produção e forçar a Companhia a procurar novos fornecedores,
o que acarretaria aumento do preço de venda dos seus produtos e na redução do seu volume de vendas.
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Tais fatores podem ocasionar um efeito adverso sobre a Companhia.
A Companhia pode ser adversamente afetada por práticas irregulares de seus fornecedores.
Devido à pulverização e terceirização das operações dos seus prestadores de serviço e da cadeia
produtiva dos seus fornecedores, a Companhia não pode garantir que alguns deles não venham a
apresentar problemas com questões trabalhistas ou relacionados à sustentabilidade, quarteirização da
prestação de serviços ou da cadeia produtiva e condições de segurança impróprias ou mesmo que não
venham a se utilizar dessas irregularidades para terem um custo mais baixo de seus produtos ou
serviços. Caso quantidade significativa dos seus prestadores de serviço ou fornecedores o façam, a
Companhia poderá ter prejuízos com sua imagem e, como consequência, a percepção dos consumidores
da Companhia sobre seus produtos pode ser adversamente afetada, com impacto direto na redução de
sua receita líquida e resultado operacional, bem como no valor das ações das ações ordinárias da
Companhia.
Aumentos no preço de matérias-primas podem elevar o custo de empreendimentos e
reduzir os lucros da Companhia.
As matérias-primas básicas utilizadas pela Companhia podem sofrer aumentos de preço em valores
superiores àqueles apurados pelos índices de reajustamento dos contratos celebrados, inclusive em
virtude da ocorrência de alterações na legislação tributária e trabalhista, com a alteração de alíquotas
de impostos ou criação de novos tributos, o que pode causar uma diminuição na rentabilidade desses
empreendimentos e consequentemente a situação financeira da Companhia. O custo dos prestadores
de serviços também pode sofrer aumentos acima dos índices, levando à perda de margens de
rentabilidade nos empreendimentos em que isso ocorrer, o que pode afetar materialmente os resultados
da Companhia.
A utilização de colaboradores terceirizados pode implicar na assunção de obrigações de
natureza trabalhista e previdenciária.
A utilização de mão de obra terceirizada pela Companhia pode implicar na assunção de contingências
de natureza trabalhista e previdenciária. A assunção de tais contingências é inerente à contratação de
terceiros, uma vez que pode ser atribuída à Companhia, na condição de tomadora de serviços de
terceiros, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos empregados das empresas
prestadoras de serviços, quando essas deixarem de cumprir com suas obrigações trabalhistas e
previdenciárias, independentemente de ser assegurado à Companhia e às Controladas, o direito de ação
de regresso contra as empresas prestadoras de serviços. A ocorrência de eventuais contingências é de
difícil previsão e quantificação, e se vierem a se consumar poderão afetar adversamente a situação
financeira e os resultados da Companhia, bem como impactar negativamente sua imagem em caso de
eventual aplicação de multa ou pagamento de indenização.
A dependência de matérias-primas fornecidas por uma quantidade limitada de
fornecedores pode gerar aumento nos custos de produção
Aproximadamente 65% do custo médio dos produtos produzidos pela Companhia é composto por oito
classes de matéria-prima/componentes: aço, compressor, vidro, cobre ou alumínio, materiais químicos,
isolantes térmicos, componentes elétricos (micromotores, controladores eletrônicos e outros) e
aramados. Parte dessas matérias-primas e componentes pode ser obtida com poucos fornecedores e,
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portanto, podemos não conseguir comprar tais materiais pelo preço, quantidade e condições adequadas,
o que poderá gerar aumento nos custos de produção e, consequentemente, um efeito material adverso
em seus resultados operacionais.
(f)

a seus clientes

A Companhia pode ser adversamente afetada se for incapaz de oferecer seus produtos,
reter seus atuais clientes ou atrair novos clientes.
O sucesso do negócio da Companhia depende, em parte, de sua habilidade para manter e expandir os
produtos existentes e sua base de clientes. Além disso, a estratégia de globalização da Companhia
depende de sua capacidade em atender grandes clientes globalmente. O sucesso da Companhia
também depende de sua capacidade de praticar preços competitivos. A Companhia não pode garantir
que será capaz de continuar a expandir suas linhas de produtos e serviços ou de manter seus atuais
clientes, servir seus clientes globalmente, ou de atrair novos clientes. Também não pode garantir que
não perderá clientes para concorrentes com preços menores, com produtos e serviços equivalentes ou
percebidos como superiores, principalmente em relação aos seus principais clientes elencados na Seção
7.4 deste Formulário de Referência, o que poderá afetar materialmente os resultados da Companhia.
Se falhar na expansão da sua linha de produtos e serviços ou perder um número substancial de seus
atuais clientes ou for incapaz de atrair novos clientes, o que poderá gerar aumento nos custos de
produção, impedindo que pratique preços competitivos, consequentemente, a Companhia poderá ser
afetada adversamente.
Não antecipação e resposta inadequada às mudanças de hábito dos consumidores podem
afetar negativamente as vendas da Companhia.
A Companhia não pode garantir que estará sempre apta a oferecer aos seus clientes os produtos e
serviços que procuram. A Companhia está sujeita a eventuais alterações de hábito de consumo e de
demanda por produtos e serviços por parte de seus consumidores, necessitando estar sempre se
adequando às preferências.
A Companhia comercializa seus produtos para diversas empresas de alimentação e bebidas, cujos
produtos são altamente impactados pelas mudanças de hábito de consumo. Caso a Companhia não seja
capaz de antecipar demandas do mercado ou não responda de forma adequada a essas mudanças,
suas vendas poderão ser impactadas negativamente.
A redução do poder aquisitivo dos clientes finais e desaceleração da taxa de crescimento
da população urbana podem impactar nossos negócios.
O aumento das vendas depende de fatores relacionados ao consumo e renda dos consumidores, índice
condições dos negócios em geral, taxas de juros, inflação, índice de desemprego e economia do país.
A redução ou desaceleração do crescimento da população poderá afetar diretamente e negativamente
os resultados da companhia.
Crises econômicas e surtos de doenças transmissíveis, como é o caso do Coronavírus (COVID-19)
impactam de forma relevante o poder aquisitivo dos consumidores finais, assim como os resultados de
nossos clientes, e podem impactar negativamente e de forma relevante os resultados da Companhia.
Podemos ser considerados responsáveis por danos causados por produtos comercializados
por nós, o que poderá afetar adversamente os resultados da Companhia, assim como
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decisões desfavoráveis envolvendo, individual ou conjuntamente, valores substanciais em
qualquer ação poderão impactar o resultado da Companhia e sua condição financeira.
A legislação de defesa do consumidor no Brasil é rigorosa e extremamente favorável aos consumidores,
assim como em outros países em que a Companhia opera. A legislação de defesa do consumidor imputa
à Companhia o ônus da prova na demanda de um cliente, colocando-a em desvantagem em qualquer
processo envolvendo relações de consumo. Ações judiciais ou processos administrativos poderão ser
propostos contra a Companhia sob as alegações de que seus produtos estavam deteriorados,
adulterados, ou não continham informações adequadas, dentre outras.
Decisões desfavoráveis envolvendo, individual ou conjuntamente, valores substanciais em qualquer
ação poderão impactar o resultado da Companhia e sua condição financeira. Adicionalmente, decisões
judiciais desfavoráveis poderão impactar a imagem da Companhia afetando, consequentemente, suas
vendas e resultados financeiros. Mesmo em relação aos produtos comercializados pelos clientes da
Companhia, a Companhia poderá ser responsabilizada solidária ou subsidiariamente no caso de ações
judiciais demandadas por seus clientes indiretos, os consumidores finais, ocasionando também um
impacto negativo à imagem da Companhia e seus resultados.
Além disso, a Klimasan também enfrenta rigorosos padrões de qualidade na Turquia, de modo que a
inobservância de tais padrões pela Klimasan pode levar à suspensão da comercialização de seus
produtos. Pode também ser necessário realizar recalls e trocas de equipamentos comercializados,
gerando custos para a Klimasan. Tais custos podem afetar materialmente os negócios, condição
financeira e resultado das operações da Klimasan.
Parte significativa da receita operacional bruta da Companhia é derivada de um número
limitado de clientes, sendo que a perda ou redução desse número de clientes pode afetá-la
adversamente.
Em 2020, os dez maiores clientes globais da Companhia responderam por 43,0%, em 2019 por 45,1%
e em 2018 por 40,0%. Para maiores informações sobre os clientes mais relevantes da Companhia, vide
item 7.4 deste Formulário de Referência.
A Companhia não costuma celebrar contratos de longo prazo por escrito com seus clientes que os
obriguem a comprar produtos da Companhia no futuro ou por preços atuais. Clientes relevantes da
Companhia podem alterar seu comportamento de compra e reduzir ou cancelar pedidos.
A perda de qualquer grande cliente, a redução no volume de suas compras ou a deterioração da
capacidade financeira de quaisquer desses clientes pode afetar adversamente a Companhia, pois parte
significativa de sua receita operacional deriva de tais clientes.
Publicidade negativa focada nos produtos dos clientes da Companhia poderá prejudicar o
negócio da Companhia.
A cobertura da mídia e a publicidade de modo geral podem exercer influência significativa sobre o
comportamento e ações dos consumidores. Se a aceitação social de cervejas ou refrigerantes declinar
de modo significativo, as vendas dos produtos dos clientes da Companhia poderão diminuir de modo
relevante, o que afeta diretamente a comercialização dos produtos da Companhia. Nos últimos anos,
houve um aumento da atenção pública e política direcionada aos setores de bebidas alcoólicas e
refrigerantes. Essa atenção é o resultado da preocupação pública com os problemas relacionados (i) ao
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alcoolismo, inclusive dirigir embriagado; (ii) ao consumo de bebida por menores de idade; e (iii) à saúde
decorrente do consumo indevido de cerveja e refrigerantes (por exemplo, alcoolismo e obesidade).
A publicidade negativa a respeito do consumo de álcool ou refrigerantes ou as mudanças na percepção
dos consumidores em relação ao álcool ou refrigerantes de modo geral podem afetar adversamente a
venda e o consumo dos produtos dos clientes da Companhia e podem prejudicar os negócios, resultados
operacionais, fluxos de caixa ou situação financeira da Companhia.
Na medida em que os produtos dos clientes da Companhia fiquem sujeitos à publicidade negativa, e a
publicidade negativa fizer com que os consumidores e clientes mudem seus padrões de compra, poderá
haver um efeito negativo relevante sobre os negócios, resultados operacionais, fluxos de caixa ou
situação financeira da Companhia.
A regulamentação sobre bebidas alcoólicas a que os clientes da Companhia estão sujeitos
pode ter um efeito adverso nos resultados da Companhia.
Alguns de nossos principais clientes são cervejarias e produtores de bebidas alcoólicas. Tais clientes
estão sujeitos a regulamentação governamental referente a vendas de seus produtos. Alterações na
regulamentação aplicável a esses clientes podem afetar nossas atividades, o que poderá gerar um
impacto material adverso relevante em nossas operações e em nossa resultado financeiro operacional.
As atividades de certos clientes da Companhia são reguladas por leis e regulamentações federais,
estaduais e municipais, incluindo aquelas destinadas à redução da oferta de cerveja e refrigerantes em
alguns dos mercados em que tais clientes da Companhia atuam, a fim de endereçar a questão do abuso
de álcool, venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, questões relacionadas à saúde e outras
preocupações sociais.
Alguns estados e pequenos municípios brasileiros em que clientes da Companhia atuam promulgaram
leis proibindo a venda de refrigerantes em escolas e impondo restrições à publicidade para a venda de
bebidas alcoólicas. Além disso, o Congresso Nacional está analisando propostas de regulamentação
impondo selos nas latas de cerveja, bem como sobre o consumo, as vendas e a comercialização de
bebidas alcoólicas, inclusive cerveja, que, se promulgada, poderá impor restrições à propaganda de
bebidas alcoólicas na televisão durante horários específicos do dia, além de restrição aos horários de
funcionamento de certos pontos de venda, dentre outros.
Existe uma tendência global de aumentar as restrições regulatórias relativas à venda de bebidas
alcoólicas e refrigerantes. O cumprimento de tais restrições poderá ser dispendioso e afetar os ganhos
dos clientes Companhia e, consequente, a Companhia.
Além disso, as empresas do setor de bebidas alcoólicas e refrigerantes são, periodicamente, expostas
a ações coletivas (class actions) ou outros processos relativos à publicidade de álcool, aos problemas
de abuso de álcool ou relacionados com as consequências para a saúde do consumo excessivo de
cerveja, outras bebidas alcoólicas e refrigerantes. Se qualquer litígio desse tipo resultar em multas,
danos materiais ou danos à reputação para os clientes ou marcas dos clientes da Companhia, isso
poderia, consequentemente, ter um efeito material adverso sobre os negócios, resultados das
operações, fluxos de caixa e posição financeira da Companhia.
A redução do poder aquisitivo dos clientes finais e desaceleração da taxa de crescimento
da população urbana podem impactar nossos negócios.
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O aumento das vendas depende de fatores relacionados ao consumo e renda dos consumidores, índice
condições dos negócios em geral, taxas de juros, inflação, índice de desemprego e economia do país.
A redução ou desaceleração do crescimento da população poderá afetar diretamente e negativamente
os resultados da companhia.
(g)

aos setores da economia nos quais o emissor atue

A competitividade no setor em que atuamos pode nos afetar adversamente.
O aumento da concorrência, através do estabelecimento de novas empresas ou a consolidação de
empresas já atuantes no nosso mercado de atuação e do aumento do market share dos nossos
concorrentes pode nos afetar adversamente.
Ademais, o mercado dos nossos produtos é caracterizado pela mudança de tecnologia e pelo
desenvolvimento das indústrias. Nossa habilidade de aderir ou superar a consolidação do setor com
sucesso dependerá, em parte, de nossa habilidade de aumentar e desenvolver nossos produtos e
serviços existentes, de continuar a trazer produtos inovadores, de adaptar nossos produtos às
necessidades e padrões dos clientes existentes e potenciais, de continuar a melhorar a eficiência
operacional, diminuir nossos custos e crescermos mais que nossos concorrentes, através de aquisição
de novas empresas e pelo crescimento orgânico de nosso market share. Além disso, competidores
podem desenvolver tecnologias ou produtos que tornem os nossos produtos obsoletos ou menos
comerciáveis, ou, ainda, operar de forma mais eficiente do que nós.
Tal risco também é aplicável às operações turcas, onde a Companhia possui uma série de competidores
locais que produzem e vendem produtos similares. Os principais fatores competitivos são acesso aos
canais de vendas, liderança em tecnologia, força da inovação, amplo portfólio de patentes,
confiabilidade, imagem da marca, variedade de produtos, desempenho, eficiência energética, preço,
velocidade de entrega, qualidade e design. Em qualquer desses casos, se não formos capazes de nos
adaptar, poderemos ser afetados adversamente. Além disso, a Klimasan não pode garantir que seus
competidores não receberão melhores benefícios que a Klimasan para desenvolvimento de suas
atividades. Nesse caso, a Klimasan pode ser adversamente afetada por condições menos benéficas que
as de seus competidores.
(h)

à regulação dos setores em que o emissor atue

A Companhia pode ser afetada adversamente caso os atuais incentivos fiscais concedidos
deixem de existir ou sejam suspensos.
Em 2005, quando da implantação de uma unidade no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, a
Companhia teve seu projeto apoiado pelo Governo daquele Estado. Em função disto, a Companhia foi
contemplada com um conjunto de incentivos amparados nas legislações deste Estado e do Município
de Três Lagoas. Os principais são: (i) redução parcial do saldo devedor de ICMS apurado mensalmente;
(ii) diferimento do pagamento de ICMS incidente na importação de máquinas e equipamentos,
destinados e vinculados ao processo industrial, para o momento em que ocorrer a alienação ou a saída
interestadual da própria máquina; (iii) diferimento do pagamento do ICMS relativo à diferença entre a
alíquota interna vigente e a alíquota interestadual de máquinas e equipamentos destinados e vinculados
ao processo industrial, para o momento em que ocorrer a alienação ou a saída interestadual da própria
máquina; e (iv) diferimento do pagamento do ICMS incidente na importação de insumos até o momento
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em que ocorrer a saída do produto em função de sua industrialização. O benefício é válido até dezembro
de 2032.
Na Turquia, a Klimasan recebe subsídios relacionados em uma série de impostos, incluindo os
alfandegários e isenções referentes à circulação de mercadorias e serviços.
Ainda, a Companhia possui instalações em Kaliningrado, uma zona econômica russa que se beneficia
do não pagamento de tributos de importação/exportação por prazo indeterminado.
Não podemos garantir que os benefícios fiscais que recebemos serão mantidos ou renovados. Se esses
benefícios fiscais não forem renovados ou se nossos benefícios fiscais forem modificados, limitados,
suspensos ou revogados, nossos negócios e condição financeira poderão ser adversamente afetados
como resultado do aumento da carga tributária. Para garantir a continuidade desses incentivos durante
o prazo, a Companhia deve cumprir uma série de requisitos que podem ser contestados, inclusive em
juízo. Além disso, certas leis tributárias podem estar sujeitas a interpretações controversas pelas
autoridades fiscais. No caso de as autoridades fiscais interpretarem as leis tributárias de maneira
inconsistente com nossas interpretações, poderemos ser adversamente afetados.
Alterações da legislação tributária brasileira poderão aumentar a carga tributária sobre a
Companhia,

e,

consequentemente,

impactar

adversamente

os

seus

resultados

operacionais.
A legislação tributária brasileira é alterada regularmente pelos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Tais alterações incluem criação de novos tributos, alterações nas alíquotas e, por vezes, criação de
tributos temporários destinados a determinados propósitos governamentais específicos, bem como
alterações na interpretação de tal legislação por tribunais brasileiros. A título exemplificativo, destacamse os projetos legislativos de reforma tributária, bem como as alterações legislativas e disputas nos
tribunais sobre a determinação da base de cálculo e do local da incidência de tributos relacionados à
prestação de serviços de planos de saúde, que geram discussões controversas entre os entes
federativos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária, o que,
consequentemente, terá impactos na lucratividade e até nos preços dos serviços prestados no mercado
de saúde. A Companhia não pode garantir que, diante de alterações que aumentem a carga tributária,
será capaz de manter o preço de seus serviços, seu fluxo de caixa projetado ou sua lucratividade, o que
poderá impactar negativamente os seus negócios.
Além disso, a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e a decretação do estado de calamidade
podem resultar em impactos socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível queda da
arrecadação no país e uma elevação da demanda por gastos públicos em setores fundamentais. Nesse
cenário, os Governos Federal, Estadual e Municipal poderão promover alterações legislativas para impor,
ainda que temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às atividades da Companhia. Tais
medidas poderão afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
Existem discussões recentes sobre a possível instituição de novos tributos, tais como o empréstimo
compulsório, o imposto sobre grandes fortunas e uma contribuição sobre transações financeiras, bem
como foram retomadas discussões sobre a revogação da isenção de imposto de renda sobre a
distribuição de dividendos. A Companhia está sujeita a fiscalizações pelas autoridades fiscais nas esferas
federal, estadual e municipal. Como resultado de tais fiscalizações, as posições fiscais da Companhia
podem ser questionadas pelas autoridades fiscais. A Companhia não pode garantir que os
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provisionamentos para tais processos serão corretos, que não haverá identificação de exposição fiscal
adicional, e que não será necessária constituição de reservas fiscais adicionais para qualquer exposição
fiscal. Qualquer aumento no montante da tributação como resultado das contestações às posições fiscais
da Companhia pode afetar adversamente os seus negócios, os seus resultados operacionais e a sua
condição financeira.
As autoridades fiscais brasileiras intensificaram, recentemente, o número de fiscalizações. Existem
diversas questões fiscais objeto de preocupação das autoridades brasileiras e com relação às quais as
autoridades brasileiras regularmente fiscalizam as empresas, incluindo despesas de amortização de
ágio, reestruturação societária e planejamento tributário, entre outros. Quaisquer processos judiciais e
administrativos relacionados a assuntos fiscais perante os tribunais, incluindo o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais ("CARF") e tribunais administrativos estaduais e municipais, podem afetar
negativamente a Companhia.
Podemos enfrentar dificuldades para obter certificações de qualidade, o que pode afetar
adversamente nossos resultados
Grande partes dos clientes exige que nossos produtos possuam certificações de qualidade conforme a
ISO 9000 e Ecovadis. Nossos processos de obtenção de certificações de qualidade passam por
procedimentos de auditorias certificadoras.
Caso não sejamos capazes de obter e/ou renovar as certificações por qualquer adversidade operacional
e estrutural da Companhia, bem como por fatores externos à nossa capacidade, podemos perder e/ou
não renovar tempestivamente as certificações aplicáveis, impactando diretamente nossos resultados e
operações.
(i)

aos países estrangeiros onde o emissor atue

A Companhia está sujeita a riscos substanciais relacionados às operações fora do Brasil.
Grande parte das controladas da Companhia estão em países estrangeiros, portanto a Companhia e
suas controladas estão sujeitas aos mesmos riscos descritos no item “d. a suas controladas e coligadas”.
Riscos associados a nossas operações internacionais podem diminuir nossas receitas e aumentar os
nossos custos. Acreditamos que as vendas internacionais continuem a representar uma parte
significativa das nossas vendas líquidas no futuro. Assim, enfrentamos inúmeros riscos associados com
a realização de operações internacionais, que podem afetar negativamente o nosso desempenho
financeiro. Estes riscos incluem o seguinte:
• Mudanças nos requisitos regulamentares do país estrangeiro;
• Restrições à importação/exportação e disponibilidade de licenças necessárias para importação /
exportação;
• Imposição de tarifas externas e outras barreiras comerciais;
• Instabilidade política, jurídica e econômica;
• Flutuações cambiais;
• Mudanças nas regras fiscais, regulação e outros requisitos dos países estrangeiros;
• Inflação;
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• Greves e interrupções na entrega de produtos importados e exportados;
• Controles de preços pelo governo;
• Condições de pagamento estendido e da incapacidade para recolher as contas a receber;
• Incapacidade para repatriar dinheiro;
 Surto de COVID-19 ou de outras doenças transmissíveis;
 Mudanças políticas e econômicas nos EUA;
 Violência no México; e
 Rebaixamento do país por agências de ratings.
Adicionalmente, com base no Protocolo de Kyoto, a União Europeia (UE) adotou uma série de diretivas
e regulamentos que contêm disposições detalhadas em relação à eficiência energética e a Turquia para
cumprir as diretivas da UE e estabelecer padrões mínimos uniformes de eficiência energética, promulgou
o regulamento sobre a concepção ecológica de produtos relacionados com a energia ("Regulamento
sobre Ecodesign"). De acordo com o Regulamento do Ecodesign, a Klimasan deve integrar aspectos da
proteção ambiental no design do produto, conforme estabelecido pelo legislador turco. Os produtos que
não cumprirem os requisitos da respectiva medida de execução não devem mais ser colocados no
mercado turco. A Klimasan não pode garantir que será capaz de ajustar seus produtos a esses padrões.
Os processos de ajuste e desenvolvimento provavelmente exigirão investimento contínuo no futuro, o
que pode impactar adversamente os resultados da Klimasan e, consequentemente, da Companhia.
Por fim, nos últimos anos, o México passou por um período de maior atividade criminosa e violência,
principalmente devido ao crime organizado. Essa violência ocorreu em todo o México, incluindo na região
do Bajio, e no estado de Guanajuato, onde grande parte das operações da controlada está localizada. A
violência e o crime relacionados às drogas continuam ameaçando a economia mexicana e a segurança de
certas regiões, resultando em instabilidade e incerteza econômica e política. Atividades criminosas
sistemáticas e eventos criminais isolados podem interromper as operações da controlada, afetar a
capacidade da controlada de gerar receita e aumentar o custo de suas operações. A violência continuada
pode resultar na adoção de medidas de segurança adicionais pelo governo mexicano, como restrições de
transporte, proibição de trânsito de mercadorias e pessoas em determinados momentos e limites no
comércio internacional. Não podemos garantir que essas atividades, sua escalada e a violência associada a
elas, sobre as quais não temos controle, não terão um impacto negativo no ambiente de negócios e,
portanto, nos resultados das operações e na condição financeira da controlada.
(j)

a questões socioambientais

A Companhia está sujeita a controle e ampla legislação ambiental, que pode implicar
aumento de seus custos.
Nossas instalações e produtos estão sujeitos às leis federais, estaduais e municipais dos diversos países
em que atuamos, assim como aos regulamentos e autorizações exigidos no que diz respeito à proteção
do meio-ambiente e saúde da população. Nossas atividades nos expõem à constante fiscalização por
órgãos governamentais de proteção ao meio ambiente acerca do cumprimento da regulamentação
ambiental aplicável.
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Entre outras obrigações, a legislação estabelece exigências de obtenção de licenças ambientais,
cumprimento de condicionantes estabelecidas por tais licenças, além de padrões para o descarte de
efluentes, outorgas para uso de recursos hídricos (com finalidade de abastecimento ou descarte de
efluentes gerados na produção), emissões atmosféricas, gestão de resíduos sólidos, logística reversa,
parâmetros de emissões de ruídos, bem como exigências relacionadas a áreas especialmente protegidas
e supressão de vegetação. Quaisquer violações da legislação e regulamentação ambiental poderão nos
expor a sanções administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou indenizar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, tendo em vista as três esferas de responsabilidade ambiental
previstas no ordenamento jurídico brasileiro.
Assim, qualquer alteração na regulamentação ambiental aplicável ou na interpretação da Companhia
em relação a essa regulamentação poderá acarretar aumento dos custos envolvidos no atendimento à
referida regulamentação, afetando adversamente a Companhia.
Tendo em vista que as leis de proteção ambiental estão se tornando cada vez mais rigorosas, os
dispêndios e custos relacionados ao cumprimento das obrigações ambientais poderão aumentar no
futuro, o que poderá afetar adversamente a Companhia. Da mesma forma, para o desempenho normal
de suas atividades, a Companhia precisa obter autorizações, licenças e alvarás junto a órgãos
ambientais. A não obtenção ou a falha em renovar qualquer destas autorizações, licenças e alvarás
poderá afetar adversamente a Companhia.
A ausência de licenças ou autorizações dos órgãos ambientais competentes ou a operação em desacordo
com suas condicionantes sujeitam a sanções criminais e administrativas, além da obrigação de recuperar
eventuais danos causados ao meio ambiente.
Além disso, a Lei Federal nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (“PNRH”),
estabelece que os usos de recursos hídricos estão sujeitos à outorga de direito de uso por parte do
Poder Público, seja para a captação de um corpo d’água (ainda que de poço artesiano e/ou para
consumo público), ou para o lançamento em corpo d’água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.
As derivações, captações, lançamentos considerados insignificantes, bem como as acumulações de
pequenos volumes de água estão dispensados da respectiva outorga do direito do uso de recursos
hídricos. Nesses casos, é comum a obtenção de mera declaração de dispensa de outorga do órgão para
demonstrar a regularidade do uso.
Aqueles obtém água tratada do abastecimento público e/ou que lancem seus efluentes diretamente na
rede de saneamento não são considerados usuários de água e, portanto, tal circunstância não é passível
de outorga de uso.
De acordo com a PNRH, considera-se infração administrativa a execução de obras e serviços hidráulicos,
derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou administração da União sem a respectiva
outorga do direito do uso de recursos hídricos, ou pelo não atendimento das solicitações feitas. Tais
condutas ensejam a aplicação de penalidades, dentre as quais advertência, multa diária e/ou multa
simples proporcional à gravidade da infração.
Tais sanções podem ser aplicadas independentemente da eventual necessidade de reparação de danos
ambientais, como, por exemplo, no caso do lançamento de efluentes fora dos padrões ensejar a poluição
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do corpo d’água.
Além disso, a Companhia pode não ter êxito em executar judicialmente contratos nos quais as
contrapartes não arquem voluntariamente com a responsabilidade sobre infrações à legislação
ambiental e/ou danos causados ao meio ambiente acordadas contratualmente, hipótese em que a
Companhia terá que arcar com as indenizações e outras penalidades decorrentes dessas infrações.
A Klimasan está sujeita à legislação local e deve observar, em particular, o controle de emissões e outros
regulamentos ambientais na fabricação de produtos dentro e fora da Turquia. Os regulamentos relativos
ao estabelecimento, expansão ou operação de instalações na Turquia ou em outros lugares onde a
Klimasan opera locais de produção podem vir a ser mais rigorosos, o que pode exigir medidas que
elevem o custo de produção no futuro. As autorizações necessárias para operar as instalações ou usar
substâncias perigosas (ambientalmente) podem ser restringidas ou retiradas no futuro. Esses requisitos
podem ter um efeito adverso relevante nos negócios, condição financeira e resultados das operações
da Klimasan e, consequentemente, a Companhia.
O gerenciamento inadequado de resíduos sólidos e o risco de eventual contaminação em
razão das atividades desenvolvidas pela Companhia podem impactar adversamente seus
negócios
A Companhia está sujeita ao gerenciamento de seus resíduos sólidos, nos termos da Lei nº 12.305 de
02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – “PNRS”), a qual tem por objetivo reunir
o conjunto de princípios, instrumentos, diretrizes, metas e ações para viabilizar a gestão integrada e o
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
Tendo em vista que os resíduos sólidos gerados poderão, em função de sua natureza, gerar impactos
à atmosfera, solo, águas subterrâneas e superficiais, e ecossistema, durante todo seu ciclo de vida, seja
nas dependências do local do empreendimento, seja, principalmente, no local de sua destinação final,
fica a Companhia responsável pela segregação, armazenamento, transporte e destinação final de
resíduos ou disposição final de rejeitos de forma ambientalmente adequada, podendo também ser
obrigada a reparar qualquer sorte de danos ambientais decorrentes da gestão inadequada de tais
resíduos.
Ademais, a contratação de terceiros para serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento
ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta a Companhia da
responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos resíduos
ou rejeitos.
No que tange às obrigações previstas pela PNRS, o descumprimento de quaisquer obrigações
relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos ou à implementação de logística reversa – tendo
em vista a recente publicação do Decreto Federal n.º 10.240/2020 que estabeleceu o sistema de
logística reversa de eletroeletrônicos em âmbito federal que previu “refrigeradores” no rol de produtos
sujeitos às suas obrigações – poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa, sem prejuízo de
eventuais obrigações e penalidades estabelecidas em nível estadual ou municipal.
Além disso, cumpre destacar que de acordo com a legislação ambiental brasileira, o proprietário e/ou
possuidor de bem imóvel que se encontre em área com contaminação ambiental – aquelas em que
comprovadamente houve poluição ocasionada pela disposição, acúmulo, armazenamento ou infiltração
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de substâncias ou resíduos – poderá, independentemente de ter sido ou não o efetivo causador, ser
responsabilizado e compelido a realizar a remediação e recuperação dos danos associados tanto por
órgãos ambientais, quanto pelo Ministério Público.
Vale destacar que a responsabilidade civil ambiental relacionada à remediação da contaminação do solo
e das águas subterrâneas é objetiva e solidária, além de ser considerada como uma obrigação propter

rem (ônus que acompanha o imóvel).
A detecção de contaminação exige providências por parte dos agentes governamentais, das entidades
causadoras do dano ambiental e dos proprietários envolvidos. Nesse sentido, deverão ser aplicadas
medidas corretivas visando estabelecer níveis de qualidade compatíveis com um determinado uso
futuro, de modo que eventual comprovação de contaminação nos imóveis em que a Companhia
desenvolve suas atividades, poderá impactar em ônus financeiro nesse sentido.
Além da obrigação de reparar o dano, ainda na toada da tríplice responsabilidade ambiental, causar
poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade
caracteriza infração administrativa passível de multa.
Em complemento, a Klimasan, controlada da Companhia na Turquia, está sujeito ao Regulamento de
Controle de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Descartados (Regulation on Control of Waste Electrical

and Electronic Equipment), que implementou planos de coleta nos quais os consumidores devolvem seu
lixo elétrico ou eletrônico gratuitamente pagos pelos produtores. A Klimasan é responsável por arcar
com custos de descarte e reciclagem de produtos sujeitos a tal Regulamento. Se não for capaz de
cumprir, ou não consiga fazê-lo no prazo estabelecido, a Klimasan estará sujeita a penalidade e
restrições relacionadas à comercialização dos produtos em questão, o que afetaria seus resultados e,
consequentemente, os resultados da Companhia. Para maiores informações sobre a regulamentação
aplicável à Klimasan, vide item 7.7 deste Formulário de Referência.
Em 12 de fevereiro de 2020 foi assinado no Brasil o Decreto nº 10.240/2020, que regulamenta
a logística reversa de eletroeletrônicos domésticos em todo o território brasileiro. Sendo assim, a
companhia se torna responsável pelo fim que seus produtos de uso doméstico sejam descartados de
maneira adequada. Neste contexto, a Companhia se associou a ABREE (Associação Brasileira de
Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos), que faz a recolha de produtos desta linha e faz o
descarte apropriado dos mesmos.
Condições climáticas adversas podem ocasionar danos aos negócios da Companhia e aos
negócios de suas controladas
Eventuais condições climáticas adversas e imprevistas podem causar danos aos negócios da Companhia
e de suas controladas, e, consequentemente, demandar a realização de investimentos adicionais e não
planejados em relação aos seus negócios, o que pode afetar adversamente os negócios e os resultados
operacionais da Companhia.
Incêndios ou outros desastres naturais ou de origem humana podem afetar as instalações
e a estrutura de custos da Companhia, o que pode causar um efeito material adverso em
suas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Incêndios, danos causados por desastres naturais, tais como terremotos, tufões, enchentes, ou de
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origem humana, danos ambientais e outras condições imprevistas ou imprevisíveis, como epidemias e
pandemias, podem causar danos significativos aos estabelecimentos da Companhia, danificar ou
destruir as suas instalações e propriedades, ocasionar atrasos em seus projetos e causar custos
adicionais. Interrupções duradouras no fornecimento de energia elétrica nas plantas industriais da
Companhia podem implicar em aumentos significativos nos custos. A ocorrência de tais eventualidades
pode causar um efeito material adverso em nossas atividades, situação financeira e resultados
operacionais.
A maior parte da Turquia está em uma zona de alto risco de terremoto, que podem impactar as
operações da Klimasan. Além disso, grandes desastres, ataques terroristas, tumultos e comoção civil ou
outros acidentes podem prejudicar suas operações, apesar da eventual ausência de dano físico direto
aos seus bens, por provocarem grande recessão econômica, seja na área afetada, seja em um país no
qual a Klimasan atue. Qualquer prejuízo causado às operações e negócios da Klimasan prejudicam,
também, os resultados da Companhia.
(k) Riscos Macroeconômicos
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo pode levar a uma maior volatilidade
no mercado global de capitais. Qualquer surto no Brasil ou no mundo pode afetar
diretamente nossas operações nos países em que atuamos.
O surto de doenças transmissíveis, como o surto de COVID-19 em escala global, pode afetar as decisões
de investimento e poderá resultar em volatilidade esporádica nos mercados de capitais globais, podendo
ter um efeito recessivo na economia brasileira ou nos países em que atuamos. Além disso, esses surtos
podem resultar em restrições às viagens e transportes públicos, bem como no fechamento prolongado
de locais de trabalho, o que pode ter um efeito adverso relevante na economia global e/ou na economia
brasileira. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como
resultado desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira e os
resultados das operações da Companhia.
Além disso, um surto de doenças transmissíveis no Brasil, na Turquia, no México ou nos países em que
atuamos, como o surto de Coronavírus (COVID-19) pode afetar diretamente nossas operações. Por
exemplo, se houver suspeita de que algum residente brasileiro, incluindo nossos funcionários, tenha
contraído doenças transmissíveis, como o COVID-19, ele poderá estar sujeito à quarentena. No nível
comercial, isso pode significar que as operações de nossa empresa ou de outras empresas de nossa
cadeia produtiva das quais dependemos podem ser suspensas. Qualquer surto futuro desse tipo poderia
restringir de maneira geral nossas atividades econômicas nas regiões afetadas, podendo resultar em
volume de negócios reduzido, fechamento temporário das instalações de nossas ou de outras empresas,
ou ainda perturbar nossas operações comerciais e afetar adversamente nossos resultados operacionais,
de outras empresas ou clientes dos quais dependemos.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando
oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 2020. A cotação
da maioria dos ativos negociados na B3, incluindo a cotação das ações de nossa emissão, foi
adversamente afetada em razão do surto do COVID-19. Não podemos garantir que a cotação das ações
de nossa emissão não atingirá patamares inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da
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atual pandemia. Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na
economia brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações
de nossa emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de pode
dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro e
em termos aceitáveis.
Nossos principais clientes da indústria de consumo de bebidas e alimentos possuem uma parcela
importante de suas receitas oriundas de estabelecimentos comerciais de consumo como bares,
restaurantes e lanchonetes. O fechamento de tais estabelecimentos poderá levar estes clientes a
cancelar ou prorrogar possíveis investimentos em freezers e refrigeradores produzidos pela Companhia,
o que pode afetar adversamente os negócios e os resultados operacionais da Companhia.
Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos
valores mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, especialmente países da
América Latina e países de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses
outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários
emitidos por companhias brasileiras. Crises em outros países da América Latina e em outros países de
economia emergente ou as políticas econômicas de outros países, em especial as dos Estados Unidos e
países da União Europeia, poderão reduzir o interesse dos investidores por títulos e valores mobiliários
de companhias brasileiras, turcas e mexicanas, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, tal como na recente tensão política entre Estados Unidos e Irã e no surto do Coronavírus
(COVID-19). Isso poderia dificultar o nosso acesso ao mercado de capitais e ao financiamento das suas
operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos. Qualquer desses acontecimentos poderá afetar
adversamente nossos negócios e o valor de mercado das ações da Companhia.
No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros países do mercado
emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos
externos investidos no Brasil, Turquia e México. A crise financeira originada nos Estados Unidos no
terceiro trimestre de 2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos
que, direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado acionário e a economia do Brasil,
Turquia e México, tais como: oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias abertas,
falta de disponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial
e pressão inflacionária. Além disso, as instituições financeiras podem não estar dispostas a renovar,
estender ou conceder novas linhas de crédito em condições economicamente favoráveis, ou até mesmo
serem incapazes ou não estarem dispostas a honrar seus compromissos. Qualquer dos acontecimentos
acima mencionados poderá prejudicar a negociação das nossas ações, além de dificultar o nosso acesso
ao mercado de capitais e ao financiamento das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou
absolutos.
A instabilidade cambial pode prejudicar as economias brasileira, turca e mexicana e,
consequentemente, os resultados da Companhia.
As moedas brasileira, turca e mexicana têm sofrido forte oscilação com relação ao dólar e outras moedas
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fortes ao longo das últimas quatro décadas.
Mais especificamente no Brasil, durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos
planos econômicos e utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas,
minidesvalorizações periódicas, sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e mercado
de câmbio duplo. Desde 1999, o Brasil adotou um sistema de câmbio flutuante com intervenções do
Banco Central na compra ou venda de moeda estrangeira. De tempos em tempos, houve flutuações
significativas da taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas.
Em 31 de dezembro de 2018, a taxa de câmbio Real/Dólar estava R$3,88, aumentou para R$ 4,03 no
final de 2019 e em 31 de dezembro de 2020 aumentou para R$ 5,20. Não se pode assegurar que a
desvalorização ou a valorização do real frente ao dólar e outras moedas não terá um efeito adverso
para as nossas atividades.
A desvalorização do real pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar aumentos das
taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e os nossos
resultados, por conta da retração no consumo e do aumento dos custos da Companhia. Por outro lado,
a valorização do real pode levar à deterioração das contas correntes do país e da balança de
pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto gerado pela
exportação. A Companhia não exerce quaisquer influências sobre a política cambial adotada no Brasil e
nem dispõe da capacidade de prevê-la. O negócio, a situação financeira, os resultados operacionais e
as perspectivas da Companhia poderão ser afetados negativamente por mudanças em tais políticas
cambiais.
Já quanto ao México e à Turquia, a valorização ou desvalorização do peso e da lira turca em relação ao
dólar americano pode ter um efeito adverso nos negócios, condição financeira e resultados das
operações das controladas da Companhia sediadas em tais países e pode limitar a capacidade das
controladas de transferirem ou converterem peso e lira turca em dólares americanos e outras moedas
para efetuar pagamentos pontuais de juros e principal sobre dívidas em dólar norte-americano ou em
outras moedas.
Especificamente em relação ao peso, sua desvalorização material pode ser a consequência deliberada
de ações governamentais, e também pode resultar em intervenção do governo, como ocorreu em outros
países, ou interrupção dos mercados internacionais de câmbio. O Governo mexicano pode instituir
controle restritivo de políticas de câmbio no futuro. Não há garantia de que o Banco Central do México
mantenha o atual regime cambial (que esteve sujeito a restrições no passado) ou de que o Banco
Central do México não adote uma política monetária diferente que possa afetar a taxa de câmbio,
incluindo a imposição controles de câmbio generalizados. Qualquer mudança na política monetária,
políticas relacionadas à remessa de fundos, ao regime cambial ou à própria taxa de câmbio, como
resultado de condições de mercado sobre as quais não temos controle, poderá ter um impacto negativo
nos negócios e na situação financeira da controlada e nos resultados das operações. Restrições ao
direito de converter pesos em dólares ou fazer pagamentos fora do México podem afetar a capacidade
da controlada de efetuar pagamentos pontuais de suas obrigações.
A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um cenário
de incerteza econômica, afetando adversamente a Companhia e o preço de mercado de
suas ações.
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No passado, o Brasil registrou altas taxas de inflação, que tiveram, em conjunto com determinadas
ações tomadas pelo governo brasileiro para combatê-la e especulações sobre quais medidas seriam
adotadas, efeitos negativos sobre a economia brasileira. As medidas adotadas pelo governo brasileiro
para o controle inflacionário incluíram a manutenção de rígidas políticas monetárias com elevadas taxas
de juros, consequentemente restringindo a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento
econômico. O COPOM frequentemente ajusta a taxa de juros em situações de incerteza econômica para
atingir metas estabelecidas na política econômica do governo brasileiro. A inflação, bem como as
medidas governamentais para combatê-la e a especulação pública sobre possíveis medidas
governamentais futuras, tem produzido efeitos negativos relevantes sobre a economia brasileira e
contribuído para a incerteza econômica no Brasil, aumentando a volatilidade do mercado de capitais
brasileiro, o que pode causar um efeito adverso sobre a Companhia.
Quaisquer medidas tomadas pelo governo brasileiro no futuro, incluindo a redução nas taxas de juros,
intervenção no mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar ou determinar o
valor do real, podem desencadear inflação, afetando adversamente o desempenho geral da economia
brasileira. Se o Brasil enfrentar inflação alta no futuro, A Companhia talvez não possa ajustar os preços
que cobra de seus clientes para compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos, o que
poderia aumentar seus custos e reduzir suas margens operacionais e líquidas.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por aumentar
significativamente as taxas de juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o custo de
nossos novos empréstimos e financiamentos, mas também o custo da dívida atual da Companhia, bem
como em seu caixa e equivalentes a caixa, títulos e valores mobiliários e contratos de arrendamento a
pagar, que estão sujeitos a taxas de juros. Dessa forma, a flutuação nas taxas de juros e a inflação
podem afetar adversamente a Companhia, pois a Companhia possui empréstimos e financiamentos
indexados à variação da taxa DI. Por outro lado, uma redução significativa na taxa DI ou inflação pode
afetar adversamente a receita de as aplicações financeiras da Companhia.
Em complemento, a economia da Turquia sofreu pressões inflacionárias significativas no passado.
Aumentos significativos dos preços mundiais das principais commodities, tais como o petróleo,
provavelmente aumentariam as pressões inflacionárias na Turquia. Tal inflação, especialmente se
ocorrida em conjunto com uma maior desvalorização da Lira turca, pode levar a inflação turca a
ultrapassar a meta de inflação do Banco Central e à modificação de sua política monetária. Medidas
relacionadas à inflação que venham a ser adotadas pelo Banco Central e/ou outras autoridades turcas
podem produzir efeito adverso na economia da Turquia. Se o nível de inflação da Turquia continuar
flutuando ou aumentar significativamente, isso pode produzir efeito material adverso nos negócios,
situação financeira e/ou resultados operacionais da Klimasan e, consequentemente, para a Companhia.
Por fim, o México tem um histórico de altos níveis de inflação e pode sofrer alta inflação no futuro.
Historicamente, a inflação no México causou taxas de juros mais altas, depreciação do peso e imposição
de controles governamentais substanciais sobre taxas de câmbio e preços. Não podemos garantir que
o México não sofrerá inflação alta no futuro, inclusive no caso de um aumento substancial da inflação
nos EUA, qualquer um dos quais poderá aumentar as despesas de capital da controlada e afetar
adversamente a capacidade da controlada de obter financiamento no futuro.
Qualquer rebaixamento na classificação de crédito do Brasil, México ou Turquia poderá
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afetar adversamente o preço de negociação das nossas ações.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investimentos. Agências de classificação avaliam
regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, tendo como base diversos fatores, incluindo tendências
macroeconômicas, condições físicas e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de
mudanças em quaisquer desses fatores.
(i) Brasil
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que
tenha o condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da
população, o que, poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos nossos
produtos.
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha o condão
de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o que, poderá resultar
em uma diminuição do número de vendas dos nossos produtos. A crise financeira originada nos Estados
Unidos no terceiro trimestre de 2008, por exemplo, provocou o aumento do dólar frente ao real, a
restrição de crédito no mercado interno, o aumento das taxas de desemprego, o aumento da
inadimplência e, consequentemente, a redução do consumo no Brasil. No mesmo sentido, a crise
político-econômica vivenciada pelo país entre 2015-2016, teve um impacto relevante nas taxas de
desemprego, diminuindo o poder aquisitivo da população e, consequentemente o consumo no país.
Recentemente, o mundo tem sido afetado por uma pandemia (COVID-19) que tem provocado impactos
econômicos negativos globais, dos quais nós ainda não conseguimos quantificar. Como resultado da
pandemia, acredita-se que o poder aquisitivo da população brasileira reduzirá, o que poderá provocar
uma redução relevante no consumo dos produtos de nossos clientes e, consequentemente, impactar o
nosso volume de vendas. O impacto no volume de nossas vendas e na comercialização de nossos
serviços poderá afetar negativamente os nossos resultados e a nossa situação econômica.
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão
limitar a capacidade de venda das ações da Companhia pelo preço e momento desejados.
O investimento em valores mobiliários brasileiros, incluindo o investimento em ações ordinárias de nossa
emissão, envolve um risco maior que o investimento em valores mobiliários de emissoras em outros
países, e geralmente são considerados de natureza mais especulativa. O mercado de valores mobiliários
do Brasil é substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e pode ser mais volátil que os
grandes mercados de valores mobiliários internacionais, como o dos Estados Unidos da América. Tais
características de mercado podem limitar de forma significativa a capacidade dos acionistas de vender
ações ordinárias de nossa emissão de que sejam titulares pelo preço e no momento em que desejarem,
o que pode afetar de forma significativa o preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão. Se
um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido ou mantido, o preço de negociação das
ações ordinárias de nossa emissão pode ser negativamente impactado. Além disso, o preço das ações
vendidas em uma oferta pública está, frequentemente, sujeito à volatilidade imediatamente após sua
realização. No mais, o preço de mercado das ações ordinárias de nossa emissão pode variar
significativamente como resultado de vários fatores, alguns dos quais estão fora do nosso controle.
A intervenção do governo brasileiro na economia nacional por meio de modificações
significativas em suas políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias podem
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afetar os negócios da Companhia.
O passado recente da economia brasileira permite verificar inúmeros exemplos de medidas adotadas
pelo governo brasileiro que alteraram significativamente a condução de suas políticas, com intuito de
fazer frente às situações econômicas e políticas da época. Citam-se como exemplos os aumentos ou
reduções das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de salários e preços, bloqueio ao
acesso a contas bancárias, desvalorização cambial, controle de capital, limitação às importações,
intervenções às concessões no setor elétrico, dentre outras medidas.
Nesse sentido, a Companhia não tem controle sobre quais medidas ou políticas o governo brasileiro
poderá adotar no futuro. Os negócios, a situação financeira, o resultado das operações da Companhia,
bem como suas perspectivas futuras poderão ser afetados de maneira significativa por modificações
relevantes nas políticas ou normas que envolvam ou influam em fatores, tais como:


política monetária;



política fiscal;



política cambial;



estabilidade social e política;



aumento na taxa de desemprego;



expansão ou contração da economia brasileira;



controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;



flutuações cambiais relevantes;



alterações no regime fiscal e tributário;



liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;



taxas de juros;



inflação;



modificação nos critérios de definição de preços e tarifas praticados;



racionamento de energia; e



outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no
Brasil ou que o afetem.

A adoção por parte do governo brasileiro de políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros
fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade
do mercado de valores mobiliários brasileiro. A ocorrência de qualquer desses eventos pode ter um
efeito adverso para os resultados da Companhia.
Instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, os negócios e os
resultados das operações da Companhia, bem como poderá afetar também o preço de
negociação de suas ações.
O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente e continua influenciando o desempenho
da economia do país e a confiança de investidores e do público em geral, resultando em desaceleração
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econômica e aumento da volatilidade nos valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas decorrentes
de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público
Federal Brasileiro, dentre as quais, a “Operação Lava Jato”. Tais investigações têm impactado a
economia e o ambiente político do país. Alguns membros do Governo Federal brasileiro e do Poder
Legislativo, bem como executivos de grandes companhias públicas e privadas, estão enfrentando
acusações de corrupção por, supostamente, terem aceitado subornos por meio de propinas em
contratos concedidos pelo governo a companhias de infraestrutura, petróleo e gás, e construção, dentre
outras. Os valores destas propinas supostamente financiaram campanhas de partidos políticos e não
foram contabilizadas ou divulgadas publicamente, servindo para promover o enriquecimento pessoal
dos beneficiários do esquema de corrupção. Como resultado, vários políticos, incluindo membros do
Congresso Nacional e executivos de grandes companhias públicas e privadas brasileiras, renunciaram a
seus cargos e/ou foram presos, sendo que outras pessoas ainda estão sendo investigadas por alegações
de conduta antiética e ilegal, identificadas durante tais investigações.
O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto negativo
sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção geral do mercado
sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de condutas antiéticas tem afetado e
pode continuar a afetar adversamente nossos negócios, a condição financeira e os resultados
operacionais da Companhia, bem como o preço de negociação de suas ações. A Companhia não pode
prever se as investigações em curso irão conduzir a uma maior instabilidade política e econômica, nem
se novas alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou companhias privadas surgirão no
futuro.
A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a
economia brasileira ou o mercado acionário brasileiro.
Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional
poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e / ou greves
que poderiam afetar adversamente as nossas operações. Incertezas em relação à implementação, pelo
novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e previdenciária, bem como à
legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica. Essas incertezas e novas
medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais relativos à
condução da economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho financeiro
das empresas, incluindo os da Companhia. A Companhia não pode prever quais políticas o Presidente
irá adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão ter um efeito adverso
sobre a Companhia ou sobre a economia brasileira.
Esforços governamentais podem impactar as taxas de juros e a inflação, influenciando
assim o crescimento da economia brasileira e as nossas atividades
No passado, o Brasil registrou taxas de inflação extremamente altas. A política de controle da inflação,
combinada com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram
efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica
existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. A taxa
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anual de inflação medida pelo IGP-M sofreu oscilações nos últimos anos, sendo de -0,52% em 2017,
7,54% em 2018, 7,31% em 2019 e 23,14% em 2020. O índice anual de preços, por sua vez, conforme
medido pelo IPCA, vem apresentando taxas de 2,95% em 2017, 3,75% em 2018, 4,31% em 2019 e
4,52% em 2020. As medidas do governo brasileiro para controle da inflação frequentemente têm
incluído a manutenção de política monetária restritiva, mediante controle de taxas de juros aplicáveis
ao mercado, o que pode limitar a disponibilidade de crédito e reduzir o crescimento econômico. Como
consequência, as taxas de juros oficiais no Brasil no final de 2017, 2018 e 2019 foram de 7,00%, 6,50%
e 4,50% ao ano, respectivamente, e em 2020 foi de 2,00% ao ano, conforme estabelecido pelo COPOM.
Aumentos sucessivos na inflação, podem aumentar os custos e despesas da Companhia e
consequentemente afetar adversamente o seu desempenho financeiro. Atualmente a SELIC se encontra
em 3,5% ao ano com perspectiva de aumento até o final do ano.
Futuras medidas do governo brasileiro, incluindo redução das taxas de juros, a intervenção no mercado
de câmbio e no mercado de títulos e valores mobiliários para ajustar ou fixar o valor do Real, poderão
desencadear o aumento de inflação. Se o Brasil experimentar nível de inflação elevada no futuro,
poderemos não ser capazes de reajustar os preços que cobramos de nossos clientes para compensar
os efeitos da inflação sobre a nossa estrutura de custos, o que poderá afetar a nossa condição financeira.
Além disso, na hipótese de aumento de inflação, o Governo Federal poderá optar por elevar
significativamente as taxas de juros oficiais. A elevação das taxas de juros poderá impactar não somente
o custo de captação de novos empréstimos, como também o custo de nosso endividamento atual, vindo
a causar o aumento de nossas despesas financeiras.
Uma política anti-inflacionária adotada pelo Governo Federal poderá resultar em redução do nível de
atividade econômica e poder aquisitivo da população, além da falta de crédito disponível no mercado,
gerando consequências negativas para os nossos negócios.
Ademais, nossas dívidas ou outras obrigações reajustadas pela inflação ou pela taxa de juros podem
sofrer aumentos proporcionais, o que poderá ter um efeito adverso em nossos resultados, já que
poderemos ser incapazes de repassar todo ou parte desse acréscimo aos nossos clientes.
(ii) Turquia
A economia turca está sujeita a riscos macroeconômicos significativos
Desde o início da década de 1980, a economia turca vem passando por uma transformação de um
regime altamente protegido e regulado em um regime de mercado mais aberto. A economia turca sofreu
graves desequilíbrios macroeconômicos, incluindo déficits de conta corrente significativos, taxas de juros
elevadas, grande volatilidade cambial e desemprego persistente. Além disso, a economia turca continua
vulnerável a choques externos e internos, incluindo a volatilidade do preço do petróleo, alterações da
opinião de investidores, surtos de doenças (ex.: SARS ou o Coronavírus da COVID-19) e eventos
naturais, como terremotos. Por exemplo, o impacto do Coronavírus da COVID-19 na economia mundial
(incluindo os cuidados tomados para reduzir ao mínimo a transmissão, como restrições ao turismo, o
fechamento de fábricas e restrições a aglomerações públicas) aumentou os riscos ao crescimento e aos
mercados financeiros mundiais. Incertezas macroeconômicas e geopolíticas mundiais, a desaceleração
de fluxos de capitais para mercados emergentes e a abordagem cada vez mais protecionista ao comércio
exterior mundial também continuam afetando negativamente a economia turca.
Fatores macroeconômicos internos, incluindo o atual déficit de conta corrente, altos níveis de
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desemprego, altos níveis de inflação e de taxas de juros e volatilidade cambial, continuam preocupantes,
especialmente dada a recente desvalorização da Lira turca. Caso a economia da Turquia sofra
desequilíbrios macroeconômicos ou de qualquer outra forma não tenha sucesso, isso poderá ter um
impacto material adverso nos negócios, situação financeira e/ou resultados operacionais da Klimasan e,
consequentemente, nos resultados da Companhia.
O elevado déficit de conta corrente da Turquia pode resultar em esforços governamentais
para reduzir a atividade econômica
O elevado déficit de conta corrente da Turquia gera um risco significativo para a economia turca,
incluindo por contribuir para a necessidade de financiamento externo do país para sustentar a situação
de sua balança de pagamentos. Diversos acontecimentos e circunstâncias, incluindo (entre outros) uma
queda das receitas de comércio exterior e turismo, riscos políticos e aumento do preço do petróleo,
pode resultar no aumento do déficit de conta corrente. O atual déficit de conta corrente é a principal
preocupação dos dirigentes turcos, pois aumenta a vulnerabilidade da Turquia a alterações das
condições macroeconômicas mundiais, sendo que o governo turco pode adotar políticas visando à
redução do déficit de conta corrente, incluindo políticas que possam ter impacto substancial negativo
no crescimento e consumo nacionais. Qualquer impacto no crescimento econômico ou a introdução de
políticas que restrinjam a atividade na economia pode produzir efeito adverso significativo nos negócios,
situação financeira e/ou resultados operacionais da Klimasan, empresa controlada pela Companhia.
Se o déficit de conta corrente atual se ampliar, a estabilidade financeira da Turquia poderá se deteriorar.
Além disso, pode ser difícil financiar o déficit de conta corrente na hipótese de crise de liquidez global
e/ou redução do interesse ou confiança dos investidores estrangeiros na Turquia, e uma não redução
do atual déficit de conta corrente pode ter impacto negativo nas classificações do crédito soberano da
Turquia. Qualquer uma dessas dificuldades pode levar o governo turco a buscar captar receitas
adicionais para financiar o déficit de conta corrente, reduzir a demanda interna e/ou estabilizar o sistema
financeiro turco, e qualquer desses fatos pode afetar de forma substancialmente adversa os negócios,
a situação financeira e/ou os resultados operacionais da Klimasan e, consequentemente, da Companhia.
(iii) México
Condições econômicas e políticas adversas que podem afetar adversamente os negócios,
condição financeira e resultados das operações no México.
Metalfrio Solutions S.A. de C.V. é uma sociedade anônima mexicana controlada pela Companhia com
seus ativos e operações localizados no México. Como resultado, seus negócios, condição financeira,
resultados operacionais e perspectivas estão sujeitos a riscos políticos, econômicos, sociais, legais, de
saúde e regulatórios específicos ao México.
O governo mexicano exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia mexicana.
As ações do governo mexicano relacionadas à economia, regulamentação de certas indústrias e o
impacto do COVID-19 podem ter um efeito adverso significativo sobre as entidades do setor privado
mexicano.
Historicamente, o México experimentou períodos desiguais de crescimento econômico. Em 2017, o PIB
do México aumentou 2,1%, enquanto a inflação chegou a 6,8%. No final de 2017, a taxa de inflação
atingiu uma alta de 17 anos principalmente devido a um peso mais fraco em comparação ao dólar
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americano e ao término dos controles governamentais sobre gasolina e outros combustíveis. Em 2018,
a economia do México se recuperou levemente da alta taxa de inflação anterior, diminuindo-a para
4,8%. A inflação permaneceu acima da meta do índice de preços ao consumidor de 3%, e o crescimento
do PIB do México em 2018 diminuiu ligeiramente para 2,0%, em comparação com o crescimento de
2,1% em 2017. No período encerrado em 31 de dezembro de 2019, o crescimento negativo do PIB no
México foi de -0,6%. Em 2020, como visto em todo mundo pelos efeitos adversos trazidos pela
pandemia do COVID-19, o Mexico teve uma contração de seu PIB em -8,2% e sua inflação foi de 3,15%.
Devido às incertezas políticas e econômicas no México, o governo mexicano pode implementar
mudanças nas leis, políticas públicas e/ou regulamentos que possam afetar adversamente os negócios
da controlada. Além disso, o momento e o escopo de tais modificações são imprevisíveis, o que pode
afetar ainda mais materialmente os negócios.
As últimas eleições presidenciais e parlamentares mexicanas ocorreram em julho de 2018. Andrés
Manuel López Obrador, candidato presidencial ao Movimento de Regeneração Nacional (Morena), foi
eleito Presidente do México e assumiu o cargo em 1º de dezembro de 2018. Além disso, as eleições
para o congresso mexicano ocorreram em julho de 2018, resultando no efetivo controle Câmara de
Deputados pelo Morena e uma influência significativa deste partido no Senado da República. O Morena
obteve uma maioria absoluta histórica. A próxima eleição parlamentar federal do México será em julho
de 2021 e a próxima eleição presidencial será em 2024.
O desenvolvimento econômico e político nos Estados Unidos pode afetar adversamente o
México.
Os EUA são um importante mercado para as Industrias Mexicanas e o governo anterior dos EUA,
liderado pelo então presidente Donald Trump, ameaçou a implementação de tarifas de importação, que
acabaram não ocorrendo de fato, e maior controle imigratório. As eleições de 2020 definiram a volta do
partido Democrata ao poder, liderado pelo presidente Joe Biden. Apesar de o atual presidente não
demonstrar uma mesma agenda “protecionista” igual demonstrada pelo anterior, existe um movimento
de apoio ao consumo de produtos produzidos nos EUA, que poderá impactar as exportações do México.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
As operações da Companhia e das suas controladas estão sujeitas aos fatores de riscos descritos a
seguir:
(a)

Exposição a riscos cambiais

A Companhia está exposta a risco cambial decorrente de instrumentos financeiros denominados em
moedas diferentes das suas moedas funcionais.
Os principais ativos e passivos sujeitos aos riscos cambiais estão discriminados a seguir:
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Total
(Em milhões de reais)

USD

EUR

GPB

Total

convertid

USD

EUR

convertid

o em R$

Total
USD

EUR

o em R$

convertido
em R$

Caixa e bancos

9,2

18,5

0,0

165,9

10,7

20,2

134,6

2.666

13,6

70,7

Títulos e valores mobiliários

19,1

11,7

-

174,0

9,3

15,8

109,2

57.320

10,4

268,3

Contas a receber de clientes

12,1

8,5

-

117,1

17,0

16,7

144,3

12.218

15,3

115,5

Fornecedores

(14,2)

(8,5)

-

127,6

(26,6)

(0,3)

(108,5)

(12.071)

(8,2)

(83,1)

Empréstimos e financiamentos

(10,7)

(89,8)

-

(628,3)

(7,4)

(103,2)

(497,3)

(46.639)

(77,4)

(524,2)

Derivativos

(36,8)

32,0

-

12,8

(0,5)

20,0

88,7

39.467

(4,5)

133,0

Exposição

(21,2)

(27,6)

0,0

(286,2)

2,7

(30,9)

(129,0)

53,0

(50,7)

(19,9)

(b)

Taxas utilizadas

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

USD/R$

5,1967

4,0307

3,8748

EUR/R$

6,3779

4,5305

4,4390

GPB/BRL

7,1008

-

-

Exposição a riscos de taxas de juros

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 expostos às variações da taxa Libor e
Euribor e CDI. A Companhia e suas controladas possuem parte das suas aplicações financeiras
investidas em Bonds e em fundos de investimentos que são mensurados ao valor justo e, portanto,
estão sujeitos às oscilações de mercado.
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A seguir posição dos instrumentos financeiros sujeitos a riscos de taxas de juros, bem como a
comparação entre os valores justos e contábeis:

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

contábil

justo

contábil

justo

contábil

justo

7,0

7,0

50,4

50,4

-

-

-

-

39,9

39,9

34,4

34,4

232,1

232,1

278,6

278,6

171,5

171,5

Debêntures

4,1

4,1

4,0

4,0

-

-

Bonds em moeda estrangeira

68,1

68,1

10,7

10,7

192,1

192,1

311,2

311,2

383,6

383,6

398,0

398,0

(Em milhões de reais)

Aplicações financeiras
Certificados de depósitos bancários
Fundos de investimentos

Total

31/12/2020

(Em milhões de reais)

Empréstimos, financiamentos e
debêntures

(c)

31/12/2019

31/12/2018

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

contábil

justo

contábil

justo

contábil

justo

609,1

609,1

338,1

338,1

355,8

355,8

Concentração de risco de crédito

Decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas sofrerem perdas decorrentes de
inadimplência de seus clientes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de
investimentos financeiros. Instrumentos financeiros que sujeitam a Companhia à concentração de
risco de crédito consistem, principalmente, em saldo em bancos, aplicações financeiras, títulos e
valores mobiliários e contas a receber de clientes.
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Caixa e equivalentes de caixa

204,2

240,1

177,9

Títulos e valores mobiliários

304,2

296,3

366,7

Contas a receber de clientes

222,0

256,0

164,3

Total

730,3

792,4

709,0
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(d) Risco de liquidez
O quadro a seguir representa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial do período encerrado
em 31 de dezembro de 2020 até a data contratual do vencimento:

Em 31 de dezembro de 2020
Em milhões de reais

(e)

Menos de 1 ano

Entre 1 a 2 anos

Entre 2 a 7 anos

Fornecedores

377,2

-

-

Empréstimos, financiamentos e debêntures

513,7

574,9

139,4

Total

890,9

574,9

139,4

Risco de preço de commodities

A Companhia está exposta a volatilidade dos preços de mercado principalmente do cobre, do alumínio
e do minério de ferro, que são utilizadas como matérias-primas na produção de alguns componentes
necessários nos refrigeradores. A Companhia possui cerca de um quinto de insumos cujos custos
estão atrelados a estas commodities.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia e suas controladas são parte em processos administrativos e judiciais no desenvolvimento
normal de suas atividades. Tais processos dizem respeito principalmente a demandas de natureza
tributária, trabalhista e cível.
As provisões da Companhia são registradas conforme os regramentos contábeis, sendo constituídas
provisões para processos avaliados por seus consultores jurídicos como processo com chance de perda
provável, bem como para o contencioso de massa, com base no histórico de condenação.
Para os fins deste item 4.3, nenhum dos procedimentos aos quais a Companhia estava sujeita na data
deste Formulário de Referência foram considerados como processos individualmente relevantes.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia mantinha provisões para riscos no valor de R$14,3 milhões
para seus processos de natureza trabalhista, tributária e cível.
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4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
Não há valores provisionados considerando que não há processos descritos no item 4.3 deste Formulário
de Referência.
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores
4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias
sejam

administradores,

ex-administradores,

controladores,

ex-controladores

ou

investidores
A Companhia não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a mesma ou suas
sociedades controladas sejam parte ou cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores, ou ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas
sociedades controladas.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores
4.4.1 – Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4
Não aplicável. Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos, em que a
Companhia ou suas controladas sejam partes e cujas partes contrárias sejam seus administradores ou
ex-administradores, controladores ou ex-controladores, ou seus investidores ou de suas controladas.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
A Companhia e suas sociedades controladas não são partes em processos sigilosos, que possam
trazer impactos relevantes futuros à Companhia.
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Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
A Companhia e suas controladas não têm conhecimentos de processos judiciais, administrativos ou
arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que em conjunto
sejam relevantes, em que sejam partes.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6.1 – Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6
Não aplicável, pois na data deste Formulário, a Companhia não é parte em processos judiciais,
administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes,
não sigilosos e relevantes em conjunto.
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4.7 - Outras contingências relevantes
Informações sobre processos envolvendo a Companhia no México
Não há contingências relevantes no México.
Informações sobre processos envolvendo a Companhia na Turquia
No curso normal dos negócios, a Klimasan, empresa controlada pela Companhia na Turquia, está
envolvida em procedimentos legais e de execuções. Os litígios da Companhia incluem, em particular,
reinvindicações trabalhistas, em sua maioria decorrentes de acidentes de trabalho envolvendo
operários com equipamentos técnicos nas fábricas da Companhia, e litígios sobre direitos de
propriedade intelectual, como por exemplo disputas sobre modelo de utilidade e desenho industrial
com concorrentes da empresa na Turquia. Além disso, a Klimasan também figura como parte em
processos específicos de indenização por responsabilidade de produto, decorrentes de casos de
incêndios relacionados a produtos.
Considerando a materialidade dos valores envolvidos nos litígios, bem como as matérias discutidas em
tais procedimentos, nenhum dos processos pode ser considerado individualmente relevante para a
Klimasan. A companhia reconhece uma provisão para esses processos na rubrica de provisões
diversas.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui sede no Brasil e seus valores mobiliários
encontram-se custodiados no país.
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5.

Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Política de gerenciamento de riscos
(a)

se o emissor possui uma política de gerenciamento de riscos, destacando, em caso

afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e em caso negativo, as
razões pelas quais o emissor não adotou uma política
Apesar de não termos adotado uma política formal de gerenciamento de riscos até esta data, atuamos
de forma preventiva e contínua através de trabalhos específicos e monitoramentos desenvolvidos pelo
Conselho de Administração, Grupo de Gestão de Risco e Diretoria Financeira. Em linha com o
Regulamento do Novo Mercado, a Companhia adotará uma política de gerenciamento de riscos até a
AGO de 2022.
Além disso, desde novembro de 2012, a Companhia adota uma política de riscos financeiros (“Política
de Risco”) aprovada por seu Conselho de Administração e revisada em 24 de maio de 2018, aplicável
à Companhia e suas controladas, com a finalidade de controlar e mitigar os principais riscos
financeiros a que está exposta. A Política de Risco está descrita na seção 5.2 deste Formulário.
(b)

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,

incluindo:
(i)

os riscos para os quais se busca proteção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não adotou uma política de gerenciamento de riscos
formalizada e que pretende fazê-lo até a AGO de 2022.
(ii)

os instrumentos utilizados para proteção

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui uma política de gerenciamento de riscos
formalizada e que pretende fazê-lo até a AGO de 2022.
(iii)

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Apesar de não termos adotado uma política de gerenciamento de riscos formal, as seguintes
estruturas organizacionais estão diretamente envolvidas no processo de gerenciamento de riscos: (i)
Conselho de Administração; (ii) Grupo de Gestão de Risco; (iii) Diretoria Financeira; e (iv)
Departamento de Controle e Auditoria Interna. As principais atribuições de cada uma estão descritas
abaixo.
•

Conselho de Administração: (i) aprovar a Política de Risco e suas atualizações; (ii) participar

da decisão de qualquer assunto não descrito na Política de Risco; e (iii) decidir sobre o curso de ação
em casos de não cumprimento.
•

Grupo de Gestão de Risco (formado por membros independentes do Conselho de

Administração, pelo Presidente e pelo Diretor Financeiro da Companhia): (i) assegurar o cumprimento
da Política de Risco; (ii) encaminhar ao Conselho de Administração qualquer exceção ou caso de não
cumprimento a Política de Risco; e (iii) apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração um
resumo consolidado das aplicações financeiras e da respectiva rentabilidade.
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•

Diretoria Financeira: (i) acompanhar os níveis de exposição da Companhia aos riscos; (ii)

acompanhar o cumprimento da Política de Risco; e (iii) informar ao Conselho de Administração e ao
Grupo de Gestão de Risco sobre o não cumprimento da Política de Risco.


Departamento de Controle e Auditoria Interna: avaliar processos e controles da operação.

Em linha com o Regulamento do Novo Mercado, a Companhia implementará um Comitê de Auditoria e
função específica de riscos corporativos até a AGO de 2022.
(c)

a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da

efetividade da política adotada
Apesar de não termos adotado uma política formalizada de gerenciamento de risco, entendemos que
a nossa estrutura operacional de gestão de riscos é adequada e é acompanhada continuamente de
forma a evoluir com o desenvolvimento dos nossos negócios. Nesse sentido, contamos com a
estrutura mencionada no item (B) acima para fins de mapeamento dos riscos e verificação da
efetividade dos nossos controles internos. Adicionalmente, ressalta-se que buscamos constantemente
proteção e mitigação dos nossos riscos por meio de investimentos em tecnologia, revisitação de
processos e acompanhamento diário das atividades e operações.
Além disso, a Administração avalia periodicamente os riscos aos quais a Companhia está sujeita e
decide pela implementação de mecanismos de redução das eventuais exposições.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
(a)

se o emissor possui uma política de gerenciamento de riscos de mercado,

destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em
caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia possui Política de Gestão de Risco Financeiro, que foi aprovada pelo Conselho de
Administração em novembro de 2012 e alterada em 24 de maio de 2018.
(b)

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado,

quando houver, incluindo:
Os principais objetivos da Política de Gestão de Risco Financeiro são estabelecer as diretrizes, limites,
atribuições e procedimentos a serem adotados nos processos de contratação, controle, avaliação e
monitoramento das operações financeiras envolvendo riscos financeiros.
(i)

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Riscos de exposição às variações nas taxas cambiais
A Companhia não tem metas definidas de proteção a riscos associados à exposição à flutuação de
taxas cambiais. A Administração acompanha tais riscos e pode a seu critério realizar operações de
proteção.
A Companhia possui ativos, passivos e resultados denominados em diferentes moedas funcionais
incluindo Real, Dólar dos Estados Unidos da América, Coroa Dinamarquesa, Peso Mexicano, Lira
Turca, Rublo Russo, Rúpia Indiana, Rúpia Indonésia, Boliviano, Peso Argentino, Naira da Nigéria e
Euro, estando, portanto, exposta a riscos relacionados à variação do câmbio destas moedas. A
exposição pode ser dividida em:
Variação entre moeda funcional da Companhia (e de cada uma das sociedades controladas) e as
moedas dos seus respectivos ativos e passivos
•

Valores a pagar ou receber de terceiros que podem gerar variações no valor dos ativos e

passivos, assim como receita ou despesa de variação cambial no resultado e variações no fluxo de
caixa.
•

Valores a pagar ou receber entre companhias relacionadas que podem gerar variações no

valor dos ativos e passivos, assim como receita ou despesa de variação cambial no resultado e
variações no fluxo de caixa.
Variação entre moeda funcional das sociedades controladas e o Real
•

Investimentos permanentes em subsidiárias que podem gerar variações no valor do

patrimônio líquido consolidado (conversão do balanço).
Riscos de exposição à flutuação da taxa de juros
A Companhia não tem metas definidas de proteção a riscos associados à exposição à flutuação da
taxa de juros. A Administração acompanha tais riscos e pode a seu critério realizar operações de
proteção.
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A variação nas taxas de juros de mercado pode ter um impacto negativo no valor de mercado dos
ativos e passivos, no resultado e no fluxo de caixa associado aos ativos e passivos atrelados às taxas
fixas e às taxas variáveis. As principais taxas às quais a Companhia está exposta são: CDI, Libor e
Euribor.
Riscos de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia e as suas controladas sofrerem perdas relativas à
inadimplência de suas contrapartes, incluindo:
•

Instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros;

•

Clientes;

•

Investimento em títulos de dívida emitidos por outras entidades mediante compra de papéis

de renda fixa;
•

Fundos de investimentos (administrados por terceiros);

•

Operações de hedging no mercado de balcão/over-the-counter.

Riscos de exposição às variações nos preços das commodities
A Companhia utiliza commodities no seu processo produtivo, principalmente cobre, aço e alumínio.
Variações adversas nos preços destas ou outras commodities utilizadas pela Companhia podem afetar
negativamente o seu resultado e o seu fluxo de caixa.
Risco de liquidez
Trata-se do risco de que determinado ativo/valor mobiliário da Companhia não possa ser negociado
no mercado com rapidez suficiente sem que seu real valor seja afetado.
(ii)

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é monitorada por meio da Política de Gestão de Risco Financeiro, aprovada pelo
Conselho de Administração da Companhia em agosto de 2018, cujos principais objetivos são
estabelecer as diretrizes, limites, atribuições e procedimentos a serem adotados nos processos de
contratação, controle, avaliação e monitoramento das operações financeiras envolvendo riscos
financeiros. O controle consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas versus
as condições vigentes no mercado. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de
proteção, quando aplicável, é feita por meio de uma análise periódica de avaliação de risco que a
administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros e etc.). A Companhia mantém controle de
acompanhamento das condições contratadas versus condições vigentes no mercado.
Estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração da
Companhia.
A Companhia pode não realizar operações para proteção de riscos ou, mesmo que as faça, está
sujeita ao risco de perder valores substanciais em decorrência das exposições às quais está sujeita.
(iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
A Companhia e suas controladas podem utilizar contratos futuros de câmbio (“Non Deliverable
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Forward” e “Deliverable Forward”) como forma de amenizar os impactos das variações das taxas de
câmbio sobre ativos, passivos, resultado e fluxo de caixa.
(iv)

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A Companhia orienta a gestão de seus recursos com base em sua Política de Gestão de Risco
Financeiro, aprovada pelo Conselho de Administração. A política estabelece dentre outros os seguintes
parâmetros:
I.

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

II.

Limite de caixa consolidado mínimo de R$50 milhões, além da programação de pagamento de

dívidas financeiras do trimestre subsequente.
Exposição às variações nas taxas cambiais
A Companhia não tem parâmetros pré-estabelecidos de níveis máximos ou mínimos de exposição às
variações nas taxas cambiais.
A Companhia monitora periodicamente a sua exposição cambial e a flutuação das taxas cambiais. A
contratação ou não de instrumentos de proteção leva em consideração o julgamento da administração
em relação ao mercado e ao custo/benefício da utilização de instrumentos de proteção no curto,
médio e longo prazo. Baseada neste critério, a administração da Companhia decide pela contratação
parcial, total ou pela não contratação de instrumentos de proteção.
A Companhia pode não realizar operações para proteção de riscos ou, mesmo que as faça, está
sujeita ao risco de perder valores substanciais em decorrência das exposições cambiais às quais está
sujeita.
Exposição à flutuação da taxa de juros
A Companhia não estará sujeita a limitações da exposição às diferentes taxas de juros, assim como
não estabelece níveis máximos nem mínimos para a relação entre exposição a taxas fixas e variáveis.
A Companhia monitora a flutuação nas taxas de juros de mercado e avalia a utilização de
instrumentos de proteção contra a volatilidade dessas taxas (swaps), podendo contratá-los ou não.
Exposição a risco de crédito
•

Instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros

A Companhia mantém recursos em instituições financeiras e verifica o grau de risco definido em
relação às mesmas com base no ranking, em escala nacional, formulado por pelo menos uma das três
maiores agências de rating (Standard & Poors, Moody’s ou Fitch).
O risco de crédito analisado pela Companhia não leva em conta os valores garantidos pelo Fundo
Garantidor de Crédito (FGC) ou órgão equivalente, uma vez que até esse limite não há risco de crédito
para a Companhia.
•

Títulos de renda fixa e variável

A Companhia mantém recursos em títulos de renda fixa emitidos por diversas companhias brasileiras
e estrangeiras e avalia o risco de tais títulos com base no ranking aplicável na moeda de denominação
do papel elaborado por pelo menos uma das três maiores agências de rating (Standard & Poors,
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Moody´s ou Fitch), quando possível. Para diversificação do risco, a Companhia controla o valor
investido em um único emissor, sendo que o mesmo é limitado a um percentual do caixa registrado
no trimestre imediatamente anterior como também considerado o grau de risco do investimento (o
percentual pode assim variar de 10% a 50%).
•

Fundos de investimentos

A empresa pode investir seu caixa em fundos de investimento desde que os fundos mantidos em um
único fundo de investimento estejam limitados a 35% do caixa consolidado do trimestre anterior.
•

Operações de hedging no mercado de balcão/over-the-counter

A Companhia pode efetuar operações de hedging em mercado de balcão/over-the-counter, com
instituições financeiras com ranking igual ou superior a B-, definido em ranking em escala aplicável,
de pelo menos uma das três maiores agências de rating (Standard & Poors, Moody´s ou Fitch).
•

Clientes

Grande parte da nossa base de clientes é constituída por grandes multinacionais que embora
representem um risco de concentração, apresentam baixo risco de crédito e baixa taxa de
inadimplência.
Com relação aos demais clientes a Companhia e suas controladas estão sujeitas a perdas decorrentes
de inadimplência.
Para mitigar esses riscos, a Companhia e suas controladas adotam como prática a análise das
situações financeiras e patrimoniais de suas contrapartes e atribui limites de crédito. As situações de
inadimplência são analisadas individualmente. Para os casos em que é constatada situação de falência
ou recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, constituímos provisão no valor integral do débito,
incluindo as parcelas vincendas. Para os demais casos, os créditos são provisionados decorridos 180
dias do vencimento e em caso de não pagamento são realizados procedimentos de cobrança bancária,
seguidas de protesto e cobrança judicial.
Exposição às variações nos preços das commodities
A Companhia não utiliza de forma consistente instrumentos de mitigação de riscos associados às
variações nos preços das commodities.
A Companhia pode contratar instrumentos financeiros para obter proteção em relação às alterações
nos preços de cobre, aço, alumínio e outra commodity com cotação de preço no mercado futuro.
A Administração da Companhia pode, mas não tem a obrigação, contratar instrumentos financeiros
correspondentes a até 50% do volume de commodities previstos para serem utilizados pela
Companhia nos 12 meses subsequentes à sua contratação.
A Companhia monitora periodicamente a variação nos preços das principais commodities por ela
utilizadas.
A Companhia pode não contratar instrumentos financeiros para obter proteção ou, mesmo que os
faça, está sujeita ao risco de perder valores substanciais em decorrência das exposições aos preços de
commodities às quais está sujeita.
Risco de liquidez
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A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Companhia pelos profissionais
de finanças, que monitoram continuamente a liquidez. Essa previsão leva em consideração os planos
de financiamento da dívida, cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e,
se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais – por exemplo, restrições de moeda. Através
de sua Política de Gestão de Risco Financeiro, a Companhia define limite mínimo de caixa consolidado
e indicadores financeiros de gestão da dívida.
(v)

se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
A Administração da Companhia e das suas controladas contratam instrumentos financeiros
derivativos, conforme mencionado acima, e os monitora periodicamente.
(vi)

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Para aplicação de sua Política de Gestão de Risco Financeiro, a Companhia instituiu um “Grupo de
Gestão de Riscos”, com a responsabilidade de assegurar o cumprimento da política e de encaminhar à
apreciação do Conselho de Administração, qualquer exceção ou desenquadramento à Política. O
Grupo é formado por:
•

Membros independentes do Conselho de Administração;

•

Diretor Financeiro; e

•

Presidente da Companhia.

O Diretor Financeiro atua como secretário do comitê.
(c)

a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da

efetividade da política adotada
A Administração da Companhia avalia periodicamente os riscos aos quais a Companhia está sujeita,
decide pela contratação ou não de instrumentos financeiros de proteção e monitora os instrumentos
contratados de acordo com sua Política de Gestão de Risco Financeiro.
O Grupo de Gestão de Risco deverá se reunir mensalmente para avaliação dos limites estabelecidos.
Os assuntos desta reunião serão resumidos em uma Ata que deverá circular entre os membros do
Conselho. Adicionalmente, será apresentado trimestralmente ao Conselho um resumo consolidado das
aplicações financeiras e da respectiva rentabilidade.
A Diretoria Financeira terá a responsabilidade de atuar dentro dos limites desta política, acompanhar
os níveis de exposição da Companhia e o cumprimento dos limites estabelecidos. Adicionalmente, a
Diretoria Financeira deverá informar o “Grupo de Gestão de Risco” e o Conselho de Administração
sobre desenquadramento de qualquer dos limites de exposição pré-estabelecidos na Política.
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5.3 - Descrição dos controles internos
(a)

principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,

indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
A nossa Administração entende que o ambiente de controles internos mantido pela nossa Companhia
apresenta bom grau de confiança para o seu tipo de atividade e volume de operações, assim como
está preparado para prevenir e detectar fraudes e erros. O nível de automatização e integração dos
sistemas garante eficiência e segurança dos processos, suportando a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis. Não obstante, temos como prática a busca por uma evolução constante de
nossos controles internos trabalhando com as melhores práticas para garantir, em todos os aspectos
relevantes, a confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação das nossas demonstrações
financeiras para divulgação externa, conforme princípios contábeis geralmente aceitos.
Nos processos de elaboração de demonstrações financeiras e informações gerenciais, as áreas de
contabilidade dos segmentos da nossa Companhia validam as informações e a consistência destas
com as informações acompanhadas pelos gestores. Na elaboração das Demonstrações Financeiras,
sistemas de informações estão configurados para disponibilização das informações de acordo com as
normas e padrões contábeis definidos pelos órgãos reguladores.
No processo de elaboração, as revisões e análises são realizadas primeiramente no nível de
coordenação contábil e controladoria, e posteriormente pelos níveis de gerência de cada segmento. A
aprovação final das demonstrações financeiras passa ainda pelo Diretor Financeiro da Companhia e
pelo seu Conselho de Administração.
(b)

estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração
de Demonstrações Financeiras confiáveis, com o objetivo de assegurar a conformidade às normas
contábeis aplicáveis e às melhores práticas de controles internos em cada área que desempenha
papel relevante no fornecimento dos dados que subsidiarão as demonstrações financeiras da nossa
Companhia. A Diretoria Financeira, com o suporte das Gerências de Contabilidade e de Controladoria,
é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras, garantindo a adoção das boas práticas
de controles internos e observação das normas contábeis aplicáveis.
Em linha com o Regulamento do Novo Mercado, a Companhia implementará um Comitê de Auditoria e
função específica de controles internos até a AGO de 2022. Além disso, a Companhia reimplementará
sua área de Auditoria Interna para cumprir os requisitos do Regulamento do Novo Mercado até a AGO
de 2022.
(c)

se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração

do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Os nossos controles são constantemente avaliados a partir dos trabalhos dos departamentos
envolvidos, que seguem as diretrizes da auditoria abordando os nossos principais processos.
Os controles internos são supervisionados pelo Diretor Financeiro, através do acompanhamento dos
trabalhos da auditoria independente trimestral e anual. O departamento de controladoria avalia todas
as despesas mensais, comparando-as com exercício anterior e orçamento, buscando o melhor
entendimento de qualquer divergência.
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(d)

deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório

circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da
atividade de auditoria independente
O relatório de recomendações emitido pela BDO RCS Auditores Independentes sobre os controles
internos da Companhia, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, identificou
deficiências de controle não significativas, de natureza contábil, tributária e trabalhista.
(e)

comentários

dos

diretores

sobre

as

deficiências

apontadas

no

relatório

circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas.
A Companhia sempre avalia as deficiências apontadas pela auditor independente e implementa novos
controles para reduzir ao máximo o risco. Durante o ano de 2021, a Companhia irá avaliar e estudar
os melhores controles para reduzir o risco sobre as deficiências não significativas apontadas pelo
auditor e este irá testá-los para certificar a efetividade dos mesmos.
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5.4 - Programa de integridade
Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo
emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
(a)

se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificando, em caso positivo:
(i)

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua

adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência
os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.
A Companhia adotou o Código de Ética e Conduta Empresarial (“Código de Ética e Conduta”),
aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de abril de 2016, e que trata,
entre outras matérias, sobre as regras de conduta em relação a administração pública.
O atual Código de Ética e Conduta define o propósito, visão e valores da Companhia, as diretrizes de
comportamento esperadas por parte de seus funcionários, o papel e as responsabilidades da
liderança, e as diretrizes de relacionamento com fornecedores e clientes. O propósito do Código de
Ética e Conduta é estabelecer as diretrizes que guiam o comportamento de todos os colaboradores da
Companhia, incluindo diretoria, conselheiros fiscais e conselheiros de administração, qualquer que
seja seu nível hierárquico.
O Código de Ética e Conduta deve ser usado como ferramenta de conduta profissional e pessoal para
que os colaboradores possam desempenhar suas obrigações de acordo com os níveis mais elevados
de integridade em todos os aspectos de suas atividades, cumprindo inteiramente as leis, regras e
regulamentos em vigor.
A Companhia revisará seu Código de Ética e Conduta para adequá-lo ao Regulamento do Novo
Mercado até a AGO de 2022.
(ii)

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e

da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se
reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se
existentes
A Diretoria Financeira da Companhia é responsável pelo monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, incluindo a aplicação das
diretrizes previstas no Código de Ética e Conduta.
Em linha com o Regulamento do Novo Mercado, a Companhia implementará um Comitê de Auditoria e
função específica de compliance até a AGO de 2022. Além disso, a Companhia reimplementará sua
área de Auditoria Interna para cumprir os requisitos do Regulamento do Novo Mercado até a AGO de
2022.
(iii)

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado,

indicando:
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A Companhia possui o Código de Ética e Conduta, aprovado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 05 de abril de 2016.


se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

O Código de Ética e Conduta se aplica a todos os colaboradores da Companhia, qualquer que seja seu
nível hierárquico, incluindo diretoria, conselheiros fiscais e conselheiros de administração.


se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de
conduta e às demais normas relacionadas ao tema

Todos os colaboradores da Companhia recebem uma cópia do Código de Ética e Conduta na data de
sua integração e assinam um termo declarando ciência sobre o seu conteúdo.


as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas
relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão
previstas

Casos de violação às disposições do Código de Ética e Conduta estão sujeitos às seguintes medidas
disciplinares: (i) advertência; (ii) suspensão; (iii) demissão; e/ou (iv) processo criminal.


órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado

O Código de Ética e Conduta foi aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 05
de abril de 2016 e pode ser consultado nos seguintes endereços eletrônicos: www.cvm.gov.br e
http://ri.metalfrio.com.br/.
(b)

se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

A Companhia disponibiliza um e-mail no qual os funcionários podem efetuar uma denúncia. Esta caixa
de e-mail é acessada pelo Advogado da Companhia e pelo Auditor Interno, que ao receber uma
denúncia, inicia a verificação e condução da matéria. Após a devida implementação do Departamento
de Auditoria, as denúncias serão realizadas por escrito ou verbalmente diretamente para o
Departamento de Auditoria, conforme previsto no Código de Ética e Conduta.
A Companhia instituirá um canal de denúncias formalizado, nos termos do Regulamento do Novo
Mercado, até a AGO de 2022.


se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O canal de denúncias é interno.


se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe
denúncias somente de empregados

O canal está aberto a terceiros e colaboradores.


se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
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Não há um mecanismo específico, mas o denunciante pode manter o anonimato criando uma conta
especifica de e-mail para efetuar a denúncia.


órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Departamento jurídico da companhia.

(c)

se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e

reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de
práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
Na hipótese de operações societárias, a Companhia contrata consultores externos que realizam due

diligence legal e de compliance em suas contrapartes, visando a identificação de vulnerabilidades e de
eventual risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.
(d)

caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas

para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles
nesse sentido
Até a presente data, o Código de Ética e Conduta, tal como o processo de avaliação de riscos e
tomada de ações descrito acima, são considerados suficientes pela Companhia para avaliar,
monitorar e mitigar os riscos de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.
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5.5 - Alterações significativas
Não ocorreram modificações significativas em 2020 nos principais riscos aos quais a Companhia está
exposta ou em sua Política de Risco.
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5.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 5.
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Data de Constituição do Emissor

03/12/2001

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, posteriormente
transformada em sociedade por ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

10/04/2007
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6.3 - Breve histórico
A Metalfrio foi criada em 1960 para produzir componentes de sistemas de refrigeração, mas logo
mudou seu foco para atender à demanda específica de sistemas de refrigeração para fabricantes de
bebidas e sorvetes, que até então fabricavam cada qual seus próprios sistemas de refrigeração.
Em 1989, a fabricante de eletrodomésticos Continental 2001, naquele momento uma das líderes
brasileiras na fabricação de fogões para uso doméstico, adquiriu participação majoritária na Metalfrio.
Cinco anos depois, o grupo alemão Bosch Siemens Hausgeräte, ou BSH, adquiriu a Continental 2001 e
o restante da participação no capital social da Metalfrio. A Metalfrio passou então a ser uma divisão da
BSH, que investiu fortemente para torná-la a primeira unidade industrial ecologicamente projetada em
seu setor na América Latina. Em 03 de dezembro de 2001, a BSH decidiu transformar a Metalfrio em
uma sociedade independente e, para tal, foi constituída uma subsidiária denominada Metalfrio
Solutions Ltda. Nesta ocasião, todos os ativos relativos às operações da Metalfrio foram transferidos
para a Metalfrio Solutions Ltda.
Em janeiro de 2004, a Metalfrio foi vendida pela BSH. Com o objetivo de tornar a Companhia uma das
líderes mundiais do setor de refrigeração comercial do tipo plug-in até 2010, os novos sócios iniciaram
um processo de crescimento acelerado, focado na ampliação das margens de rentabilidade com
incentivos apropriados para os funcionários, na redução de custos, aumento da eficiência da cadeia de
valor e inovação de produtos, na internacionalização de sua atuação e na aplicação de melhores
práticas de governança corporativa. O crescimento nos resultados foi obtido através do
direcionamento dos negócios para produtos e clientes de maior rentabilidade.
Ao mesmo tempo, a Metalfrio obteve certificações para os seus produtos nos principais mercados
consumidores em que atuava e/ou pretendia atuar e frente aos seus principais clientes internacionais.
Tendo em vista que o processo de obtenção de certificações geralmente é bastante rigoroso e
demorado, a Metalfrio entende que a obtenção das certificações fortaleceu a barreira de entrada a
novos competidores nos mercados em que atua.
Em 2005, após confirmar a receptividade de seus produtos no mercado europeu, a Metalfrio iniciou
negociações para estabelecer na Turquia uma unidade industrial para a fabricação de refrigeradores
destinados ao mercado europeu, a qual foi concretizada em 2006 com a criação de uma joint venture
com o grupo turco OzLider.
Em 2006, a Metalfrio adquiriu ativos localizados na Dinamarca e Rússia anteriormente pertencentes à
Caravell/Derby, parte de um dos grupos mais tradicionais do setor de refrigeração comercial no
mundo. Ainda em 2006, a Metalfrio inaugurou uma nova plataforma industrial na cidade de Três
Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil, com o objetivo de adequar sua capacidade de produção
para a crescente demanda dos mercados brasileiro e latino-americano, além de adquirir ativos,
incluindo um centro de distribuição, nos Estados Unidos da América, da Caravell USA, um dos
principais distribuidores dos produtos Caravell/Derby no mercado norte-americano.
Em 19 de janeiro de 2007 a Metalfrio Solutions Ltda. foi transformada em sociedade anônima em
preparação para sua oferta pública inicial de ações. Em 10 de abril de 2007, a Companhia se tornou
uma companhia aberta e nesse mesmo mês foi concluída sua oferta pública inicial de ações. A oferta
compreendeu uma distribuição secundária de 7,9 milhões de ações e a distribuição primária de 12,8
milhões ações. No dia 19 de abril de 2007, foi exercida integralmente a opção de distribuição do lote
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suplementar no total de 3,1 milhões de ações de emissão da Companhia, perfazendo, a oferta, o
montante total de R$ 453,0 milhões.
Em abril de 2007, a Companhia adquiriu 100% do capital social da Refrigeración Nieto, uma
tradicional empresa de refrigeração comercial mexicana, assim como imóveis e o direito de uso das
marcas Nieto e Silverfox por 36 meses.
Adicionalmente, em agosto de 2007, a Companhia ampliou sua presença no mercado mexicano por
meio da aquisição de 83,3% do capital social da Enerfreezer, estreitando o relacionamento com
clientes importantes, assim como a experiência de prestação de serviços à sua planta mexicana.
Em março de 2008 a Companhia adquiriu 71% do capital social da Senocak, holding do grupo
Senocak/Klimasan, que atua no mercado de fabricação e comercialização de equipamentos de
refrigeração comercial na Turquia, Ucrânia e Rússia. Em fevereiro de 2009, a Companhia concluiu
uma oferta pública para aquisição de ações em circulação da Klimasan, companhia aberta turca
controlada pela Senocak, obrigatória em decorrência da aquisição do controle indireto da Klimasan.
Através dessa oferta, a Companhia adquiriu uma participação adicional de 12,5% do capital da
Klimasan.
Em abril de 2008, a Companhia finalizou a fase II de expansão da unidade industrial de Três Lagoas
e, em 2009, iniciou a fase III de expansão desta unidade, cujo início de operações foi no terceiro
trimestre de 2010.
Em maio de 2011, a companhia adquiriu as ações remanescentes, representativas de 29% do capital
social da Senocak Holding A.S.
Em agosto de 2011 foi aprovado pelos acionistas da Enerfreezer, por unanimidade, um resgate de
853.809 ações (correspondentes a 8,33% do capital social da Enerfreezer) de titularidade do acionista
Juan Carlos Gonzáles (que se retirou da sociedade), mediante reembolso do valor de tais ações,
equivalente a US$ 69 mil. Com isso, a participação da Companhia no capital social da Enerfreezer
passou de 83,333% para 90,933%.
Em 29 de julho de 2014, a Companhia adquiriu a subsidiária Begur Transporte Rodoviário e Logístico
Ltda. (“Begur”), cuja sede é em São Paulo, com o objetivo de prestação de serviços logísticos para a
Companhia e para terceiros dentro do Brasil.
No terceiro trimestre de 2015 a Companhia adquiriu a participação remanescente do sócio minoritário
da Enerfreezer de 9,07%, gerando um ágio de R$1,1 milhões nessa transação. A contraprestação
dessa aquisição se deu através da transferência de 23,16% da participação na Metalfrio – México. O
processo de retirada do sócio minoritário da Metalfrio – México se deu através de redução de capital
da Metalfrio – México, gerando um ágio de R$27,4 milhões Após a redução de capital, a Companhia
passou a deter 100% de participação na controlada Metalfrio – México. Pelo fato desta transação
envolver acionistas, os efeitos mencionados anteriormente foram reconhecidos em rubrica específica
no patrimônio líquido.
No quarto trimestre de 2015, a Companhia constituiu uma subsidiária na Bolívia (Metalfrio – Bolívia),
com sede em Santa Cruz de la Sierra, com o objetivo de prestação de serviços de manutenção de
freezers para atender demandas na América Latina.
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Em 2017 foi constituída uma subsidiária (Metalfrio – Nigéria) na Nigéria, localizada em Lagos.
Adicionalmente a Metalfrio – Nigéria adquiriu 90% de participação societária na Sabcool, companhia
também localizada na Nigéria. Ambas tem como objetivo comercializar refrigeradores no mercado
norte do continente africano.
Em 2018 foi constituída uma sucursal da Companhia na Argentina (Metalfrio – Argentina), com o
objetivo de intermediar vendas de refrigeradores para os países da América Latina.
Em julho de 2019, a Begur, subsidiária da Companhia com foco em serviços logísticos, adquiriu 100%
da empresa 3L Locações e Serviços S.A., que tem como principal atividade operacional o aluguel de
equipamentos.
O modelo de negócios disruptivo da Metalfrio continua a evoluir, agora abrangendo a tecnologia IoT
(conectividade), única no setor, que é capaz de gerar insights valiosos e baseados em dados, em
áreas como rastreamento de ativos, saúde dos equipamentos, impacto ambiental e tendências de
comportamento do consumidor, integradas de forma única em nossa infraestrutura de serviço para
entregar ações de acompanhamento adequadas no ponto de venda. Essa liderança de mercado foi
ainda mais reforçada no início de novembro de 2020 com a aquisição da assets365, um provedor de
soluções de IoT com sede no Reino Unido.
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Judicial ou Extrajudicial
6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência, de recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 6.
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7.

Atividades do emissor

VISÃO GERAL
A Companhia oferece soluções tecnológicas de refrigeração em POS (“Point of Sale”) para marcas de
consumo globais fornecendo vendas maiores e mais sustentáveis para seus clientes em mais de 80
países. A Companhia acredita ser uma das líderes do setor de refrigeração comercial do tipo plug-in,
especialmente aqueles classificados como Ice Cold Merchandiser - ICM (que inclui refrigeradores e
freezers), tomando como base informações públicas de seus concorrentes.
Desde 1960, a Companhia comercializa refrigeradores e conservadores verticais e horizontais. Ao
longo dos seus anos de atuação a Companhia passou de uma fabricante local de refrigeração
comercial até se tornar um dos principais fornecedores de soluções tecnológicas de refrigeração em
pontos de vendas para as principais marcas globais de consumo, sendo que em 2020, 64% da receita

líquida da Companhia foi originada fora do Brasil.
A Companhia acredita que seu modelo de negócios é inovador por oferecer soluções completas que
vão além dos equipamentos em si, passando por gestão de ativos, manutenção, locação,
conectividade, análise de dados e insights.
No segmento de produtos, a Companhia desenvolve, fabrica, distribui e comercializa diversos modelos
de refrigeradores e freezers verticais e horizontais do tipo plug-in, que possuem diversas aplicações,
tais como refrigeração de cervejas, refrigerantes, sorvetes e alimentos congelados e resfriados em
geral. Tendo em vista suas múltiplas funções – refrigeração, exposição e divulgação – os produtos são
utilizados como pontos de venda refrigerados em supermercados, restaurantes, lojas de conveniência,
bares e outros locais onde haja venda de produtos resfriados ou congelados ao público, constituindo,
portanto, parte da estratégia de marketing dos clientes da Companhia. Por essa razão, a maior parte
dos produtos possui design diferenciado e customizado para divulgação visual da logomarca dos
clientes.
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A Companhia fornece seus produtos para clientes que estão entre os maiores fabricantes mundiais de
bebidas, sorvetes e comidas resfriadas ou congeladas.
No segmento de serviços, a Companhia disponibiliza um conjunto abrangente de soluções de valor
agregado para seus clientes. Os serviços pós-vendas, de assistência técnica, manutenção e
comercialização de peças de reposição fazem parte da estratégia de diversificação dos serviços
oferecidos.
Além dos serviços de assistência técnica normalmente prestados, a Companhia também oferece uma
modalidade de prestação de serviços para auxiliar seus clientes no recondicionamento de produtos
usados, sendo que este trabalho é alinhado com as necessidades de cada cliente, podendo ir desde a
troca de adesivos e peças plásticas estéticas, até a troca do sistema de refrigeração, serviço que
promove a sustentabilidade dos produtos oferecidos. Outra atividade do segmento de serviços é o
aluguel de equipamentos fabricados pela Companhia ou por terceiros acompanhado de um pacote de
serviços consoante às necessidades de cada cliente.
Por fim, a Companhia dedica-se às soluções de conectividade e dados, por meio do IoT – Internet of

things. Os equipamentos integrados com a plataforma da Companhia possuem atributos como
controle da gestão de energia, termostatos eletrônicos, tecnologia de ligar e usar (plug-and-play),
câmera e modem wireless. Com isto, a Companhia oferece diferentes pacotes que aprofundam seu
escopo de acordo com a necessidade do cliente. Estes são divididos em três classes, partindo do
pacote básico que dispõe de 5 tipos de serviços, até o pacote premium, que disponibiliza 14 tipos de
serviços. A companhia possui inclusive uma agenda comercial com alguns de seus principais clientes
em localizações estratégicas para a introdução destas soluções.
Portanto, a oferta de soluções tecnológicas nos pontos de venda da Metalfrio se resume conforme
imagem abaixo.

DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS
A tabela a seguir apresenta as principais informações operacionais e financeiras da Companhia
selecionadas referentes aos períodos indicados:
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

(em R$ milhões, exceto %)

Receita

Lucro Bruto

Resultado antes das Receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos

EBITDA

(+)/(-)Itens não recorrentes(1)

EBITDA Ajustado
(1)

R$

2019

% da
Receita

R$

2018

% da
Receita

R$

% da
Receita

1.445,2

100,00%

1.480,8

100,0%

1.196,9

100,0%

252,2

17,40%

249,0

16,8%

200,4

16,7%

72,6

5,00%

129,0

8,7%

85,2

7,1%

130,7

9,0%

174,3

11,8%

117,8

9,8%

20,6

-

(27,4)

-

-

-

151,3

10,5%

148,5

10,0%

117,8

9,8%

Em 2020, o valor é composto por R$20,6 milhões, referente à despesas extraordinárias ocasionadas pela

pandemia do Covid-19
Em 2019, o valor é composto por R$27,3 milhões, referente ao reconhecimento de créditos provenientes da
demanda de exclusão do ICMS da base para cálculo do PIS/COFINS no período de 14/03/2012 a 14/03/2017.
Este valor está líquido dos honorários legais associados a este processo e da correção monetária deste valor
(reconhecido na rubrica de receitas financeiras).

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
A Companhia se posiciona estrategicamente com um portfólio de soluções que vai além da
comercialização de produtos, o que é considerado pela Companhia como um ponto forte pelo
aumento das receitas recorrentes e das margens. Em 31 de dezembro de 2020, a margem bruta de
produtos foi de 17,57%, enquanto a de serviços foi de 16,85%. A combinação entre uma oferta
abrangente de serviços e produtos permitem à Companhia ter resiliência para atravessar várias fases
de seus negócios.
Diante de cenários incertos, como por exemplo o do COVID-19, a diversificação de frentes e de fontes
de receitas é responsável por solidificar seus negócios, e consequentemente, possibilitar a entrega de
bons resultados operacionais e financeiros.
A Companhia acredita que a combinação de sua forte presença na América Latina, Europa, Oriente
Médio e África, bem como América Central e do Norte, a participação em diversos mercados
consumidores, a alta qualidade de produtos, serviços de suporte e pós-venda, o leque abrangente de
outros serviços inovadores e a capacidade instalada de produção estrategicamente localizada, a
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posiciona de forma ímpar para aproveitamento de oportunidades resultantes do crescimento global
dos mercados de cerveja, refrigerante, sorvete, alimentos congelados e resfriados em geral. Isto
porque, além de possuir boa penetração em mercados maduros, a Companhia possui excelente
reputação e presença em mercados com alto potencial de crescimento de consumo daqueles
produtos, tais como Brasil, Turquia e África.
A presença geográfica da Companhia em diferentes mercados reduz, ainda, a sua exposição a
eventuais instabilidades e sazonalidades e potenciais eventos de um único mercado local, favorecendo
a troca de experiências e das diferentes capacitações técnicas de seus funcionários espalhados pelo
mundo no desenvolvimento de alternativas inovadoras para seus produtos em diversos ambientes,
condições de temperatura e umidade.
A demanda mundial pelos produtos da Companhia (refrigeradores comerciais do tipo Plug-In) é
diretamente influenciada pelas condições econômicas da indústria de alimentos e bebidas resfriadas e
congeladas. Dentre os principais fatores que influenciam esta demanda, ressalta-se: (i) consumo
mundial de bebidas e alimentos resfriados e congelados; (ii) inauguração de novos restaurantes e
bares, supermercados, lojas de conveniência e espaços de vendas de varejo; (iii) modernização e
substituição de refrigeradores comerciais do tipo Plug-In instalados; (iv) utilização dos refrigeradores
comerciais como ferramentas de marketing; e (v) consolidação da indústria global de alimentos e
bebidas resfriados e congelados.
O crescimento populacional, o movimento de urbanização e aumento do Produto Interno Bruto (PIB)
em países em desenvolvimento favorecem o crescimento da Companhia, criando uma estratégia ideal
para a expansão dos seus negócios.

Atualmente, a Companhia conta com quatro plantas industriais, sendo uma no Brasil (Mato Grosso do
Sul), uma na Turquia (Manisa), uma na Rússia (Kaliningrado) e uma no México (Celaya), além de sete
centros comerciais e de serviços localizados na Polônia, Ucrânia, Estados Unidos, Bolívia, Argentina,
África do Sul e Nigéria.
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Por meio de suas plantas industriais e centros comerciais distribuídos pelo mundo, conforme mapa
abaixo, a Companhia atua nas principais regiões do globo: (i) América do Norte e Central; (ii) América
Latina; e (iii) EMEA.

VANTAGENS COMPETITIVAS
A Companhia acredita possuir as seguintes vantagens competitivas:
Presença global, amplo portfólio de soluções tecnológicas de refrigeração, flexibilidade e
ganhos de escala
A Companhia acredita que sua compreensão da dinâmica da indústria global de refrigeração e dos
mercados de seus clientes, aliada à sua presença em locais estratégicos, seu amplo portfólio de
serviços de valor agregado, além da alta flexibilidade para produção customizada alinhada à estratégia
de marketing dos clientes, proporcionam um importante diferencial no atendimento às necessidades
de seus clientes.
A expansão da Companhia para novos países é determinada pela identificação de oportunidades
estratégicas e pela demanda de seus maiores clientes - grandes empresas multinacionais de alimentos
e bebidas - por serviços locais oferecidos por fornecedores multinacionais.
A Companhia oferece um portfólio variado de serviços e produtos. O segmento de serviços inclui
serviços de suporte, pós-vendas, recondicionamento, serviços logísticos, aluguel e soluções de
conectividade e dados, por meio do IoT. O segmento de produtos, por sua vez, inclui as atividades de
desenvolvimento, produção, distribuição e venda de equipamentos.
A partir da visão de que os clientes precisam de uma gestão específica para administrar todos os seus
equipamentos de produção de frio (tais como refrigeradores, freezers, postmix e chopeiras), incluindo
pessoal técnico, peças de reposição e depósitos, a Companhia dedica-se desde 2006 à prestação de
serviços de instalação e manutenção, principalmente no Brasil, para produtos confeccionados pela
Companhia ou por terceiros, por meio da Life Cycle.
A Life Cycle conta com uma estrutura que engloba um call center próprio para atender chamadas de
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seus clientes ao redor do mundo de forma gratuita ou via aplicativo próprio, além de uma rede de
serviço técnico autorizado com postos autorizados espalhados pelo Brasil, todos interligados via
internet e coordenados por uma infraestrutura de sistemas central. Dessa forma, a Companhia pode
estabelecer uma meta para atender clientes no Brasil em até 3 horas após a solicitação, dependendo
da necessidade do cliente. Esses serviços de manutenção e assistência técnica rápida e completa
compõem o conceito Life Cycle oferecido aos clientes.

Essa estrutura ampla e eficiente permite à Companhia alcançar o alto nível de serviço demandado por
seus clientes e, ao mesmo tempo, manter baixos custos de manutenção. Além disso, o
monitoramento dos tipos de ocorrências e sua frequência servem como importante feedback no
saneamento de problemas e no desenvolvimento de novos produtos.
A Companhia acredita que se destaca no mercado de refrigeradores comerciais do tipo Plug-In não só
pela tecnologia de seus produtos, mas também pelo nível de serviço de suporte e pós-venda que
garante a seus clientes em todo o território nacional e internacional.
Além dos serviços de assistência técnica normalmente prestados pela Companhia, a Life Cycle
também oferece uma modalidade de prestação de serviços para auxiliar seus clientes no
recondicionamento de produtos usados, sendo que este trabalho é alinhado com as necessidades de
cada cliente, podendo ter as mais variadas abrangências.
A oferta de aluguel de equipamentos é realizada através da 3L Locações e Serviços S.A., empresa
adquirida pela Companhia em julho de 2019. As soluções de aluguel contemplam uma vasta gama de
equipamentos, não se limitando apenas aos equipamentos produzidos pela Companhia, e podem
contemplar serviços de logística e manutenção em um modelo personalizado que melhor atenda as
especificações de cada cliente.
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A Companhia acredita que suas unidades industriais estão estrategicamente localizadas em regiões
com: (i) alto potencial de crescimento do mercado local, bem como localização estratégica para a
exportação dos produtos, como é o caso do Brasil, Turquia, México e Rússia; (ii) custos competitivos
de mão de obra, componentes e matérias-primas; e (iii) fornecedores qualificados.
Além disso, suas unidades têm um posicionamento logístico eficiente, junto a redes de escoamento de
produção e próximas aos seus principais mercados consumidores da América Latina, Europa, Oriente
Médio e África, bem como América Central e do Norte.
Desenvolvimento e inovação tecnológica, alta qualidade e robustez do portfólio de
produtos e serviços.
A Companhia acredita ser reconhecida pela inovação tecnológica e qualidade de seus produtos e
serviços, que compõem um portfólio robusto e reconhecido pelo mercado. Possui certificação de
qualidade no Brasil e no exterior por reconhecidas instituições independentes, tais como ISO -

International Organization for Standardization, IEC - International Electrotechnical Commission , UL Underwriters Laboratories, ANCE - Association of Standardization and Certification, NSF International
– National Sanitation Foundation (hoje porém se chama apenas NSF Internacional), ABNT -

Associação Brasileira de Normas Técnicas e IRAM – Instituto Argentino de Normalización y
Certificación. Além disso, a Companhia busca introduzir tecnologias inovadoras em seus produtos, que
propiciem maior competitividade no mercado, tais como:


refrigeradores para resfriamento rápido (véu de noiva) de cervejas, com controle inteligente
de temperatura de acordo com condições ambientais externas e quantidade armazenada de
garrafas;
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uso de gás CO2 como agente refrigerante;



sistema de monitoramento à distância; e



gabinete com Deck Removível, para rápida manutenção do sistema de refrigeração.

A Companhia foi uma das pioneiras na introdução de tecnologias que aperfeiçoaram a refrigeração
comercial, como o isolamento de poliuretano, o sistema frost free, o desenvolvimento de portas de
vidro anti-embaçante e refrigeradores horizontais com tampas deslizantes. O binômio pesquisa e
desenvolvimento é um dos principais componentes de produção da Companhia, que procura sempre
estar à frente de seus concorrentes, lançando produtos inovadores que atendam às necessidades de
seus clientes.

Além disso, a Companhia também oferece soluções de conectividade e dados por meio do IoT. Dentre
as vantagens da tecnologia de conectividade, é possível citar o rastreamento de ativos, a verificação
da saúde do equipamento, a análise das vendas e a verificação do estoque.
A Companhia acredita que a qualidade e a durabilidade de seus produtos, aliadas ao seu design
inovador, acabamento sofisticado e à introdução de modernos conceitos de merchandising, tornam os
seus produtos um importante instrumento de marketing para seus clientes.
A capacidade de desenvolvimento tecnológico e também a habilidade de apoiar seus clientes globais
em suas estratégias tecnológicas em diferentes regiões onde atuam já renderam à Companhia
reconhecimento das mais importantes marcas de consumo no segmento de bebidas.
ESTRATÉGIA
As iniciativas da Companhia para acelerar o seu crescimento se resumem conforme a imagem abaixo.
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Para isso sua estratégia da Companhia é baseada nos seguintes princípios:
Continuar a investir em inovação, tecnologia e serviços diferenciados e transformadores,
oferecendo soluções a seus clientes
Ao longo dos últimos anos, a Companhia foi capaz de desenvolver uma série de inovações de serviços
e equipamentos com alto valor agregado. O oferecimento de soluções, e não apenas de produtos,
estabeleceu-se como um aspecto para consolidação da liderança da Companhia no mercado.
Assim, a Companhia pretende continuar a investir em tecnologias e inovações de serviços e
equipamentos, para que possa prestar serviços modernos a seus clientes, sendo capaz de conquistálos cada vez mais por soluções técnicas diferenciadas, complementando o portfólio de produtos.
Neste contexto, destaca-se a introdução da tecnologia de IoT no segmento de refrigeração, que passa
a ser uma importante estratégia para consolidar parte do crescimento da Companhia, assim como
uma forma de gerar inputs importantes aos seus clientes e gerar um valor agregado para todos os
participantes deste segmento.
Além disso, a Companhia pretende continuar a conceber e posicionar seus produtos como
instrumentos de marketing para seus clientes. Nos principais mercados onde atua, a temperatura dos
produtos de seus clientes compõe elemento fundamental no desempenho de sua venda, não somente
pela sua conservação, mas também pelo seu impacto para estimular compras pelo consumidor final.
Adicionalmente, o espaço publicitário dos pontos de vendas refrigerados compõe relevante elemento
de atração visual para os consumidores, criando não somente um diferencial competitivo para
empresas de bebidas e alimentos, mas também aumentando as vendas de seus produtos para
consumidores finais através da geração de compras de impulso.
Consolidar presença no mercado global, por meio do investimento no crescimento
orgânico e aquisições seletivas
A Companhia pretende continuar aumentando sua presença no mercado global por meio da oferta de
serviços de valor agregado e produtos de qualidade diferenciada, do estreitamento de seus
relacionamentos com clientes e da fidelização destes através do conceito Life Cycle de serviços de
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suporte e pós-venda e gestão de equipamentos, aluguel e conectividade. A conectividade é um
serviço que reúne dados on-line dos equipamentos da Companhia e os processa para gerar
informações orientadas pelo mercado para agregar valor aos seus clientes por tomada de decisões
baseadas em KPIs (Key Performance Indicators ou indicadores-chave de desempenho).
A Companhia também acredita que se beneficiará da sua presença no mercado global por meio das
crescentes necessidades de suprimentos globais de seus principais clientes. Visando crescimento
inorgânico assertivo, a Companhia permanecerá monitorando o setor em que atua com o objetivo de
detectar oportunidades de aquisição que agreguem valor a suas operações.
Aproveitar oportunidades de ganhos de escala gerados por crescimento e expansões de
capacidade
A Companhia acredita que seu crescimento tornou a verticalização da produção de certos
componentes economicamente viável e possibilitou um ganho de escala global com oportunidades de
redução de custos. Seu novo patamar de escala de produção gerou maior poder de barganha nas
negociações de componentes e matérias primas com fornecedores globais, reduzindo seus custos de
aquisição.
O crescimento permitiu à Companhia racionalizar e otimizar a produção entre suas unidades
industriais, resultando em aumento nas margens praticadas. Portanto, nos próximos anos, a
Companhia pretende continuar beneficiando de oportunidades de ganhos de escala advindas de suas
recentes expansões de capacidade e, ainda, concentrar seus esforços de planejamento, seus sistemas
e suas demais áreas administrativas de suporte no Brasil.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
Item não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
(a)

Produtos e serviços comercializados

O portfólio de produtos da Companhia é composto por diversos modelos de refrigeradores e freezers
verticais e horizontais do tipo plug-in, para refrigeração de cervejas, refrigerantes, sorvetes e
alimentos congelados e resfriados em geral, além de modelos especiais. Por meio de distribuição
direta ou através de distribuidores e representantes comerciais, a Companhia fornece seus produtos
para clientes que estão entre os maiores fabricantes mundiais de bebidas e comidas resfriadas ou
congeladas.
A Companhia presta, ainda, uma série de serviços pós-vendas a seus clientes, de assistência técnica,
manutenção e comercialização de peças de reposição para os produtos comercializados pela
Companhia.
Além dos serviços de assistência técnica normalmente prestados, a Companhia também oferece uma
modalidade de prestação de serviços para auxiliar seus clientes no recondicionamento de produtos
usados, sendo que este trabalho é alinhado com as necessidades de cada cliente, podendo ir desde a
troca de adesivos e peças plásticas estéticas, até a troca do sistema de refrigeração.
Uma outra atividade da Companhia ainda relacionada ao setor de serviços é o aluguel de
equipamentos. Esta atividade é desempenhada através de uma de suas subsidiárias (“3L”), onde
equipamentos, fabricados ou não pela Metalfrio, são adquiridos e alugados a clientes finais.
O segmento de produtos engloba: (i) a fabricação e venda de refrigeradores do tipo plug-in (tanto
verticais quanto horizontais) e chest freezers; e o segmento de serviços engloba: (i) a manutenção,
assistência técnica aos produtos comercializados tanto pela Companhia quanto por terceiros; (ii) a
venda de peças para postos autorizados e para clientes de produtos; (iii) recondicionamento de
equipamentos; (iv) serviços logísticos prestados pela subsidiária Begur; (v) a locação de
equipamentos pela 3L e (vi) serviços de conectividade/IoT.
(b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

(em R$ milhões, exceto %)

2019

2018

R$

% do total

R$

% do total

R$

% do total

Produtos

1.203,8

83,3

1.258,2

85,0

1.034,5

86,4

Serviços

241,5

16,7

222,6

15,0

162,4

13,6

1.445,2

100,0

1.480,8

100,0

1.196,9

100,0

Receita líquida
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(c)

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do

emissor
Resultado Bruto

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

(em R$ milhões, exceto %)

Produtos

Serviços

Lucro (prejuízo) bruto

2019

R$

% do total

R$

% do total

R$

% do total

211,5

83,86

212,0

85,2

165,0

82,3

40,7

16,14

36,9

14,8

35,4

17,7

252,2

100,0

249,0

100,0

200,4

100,0

Resultado Líquido

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2020

(em R$ milhões, exceto %)

2018

2019

2018

R$

% do total

R$

% do total

R$

% do total

Produtos

(162,3)

84,1

40,7

85,7

(6,7)

124,1

Serviços

22,3

15,9

6,8

14,3

1,3

(24,1)

140,1

100,0

47,5

100,0

(5,4)

100,0

Lucro (prejuízo) líquido
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
(a)

Características do Processo de Produção

Processo Produtivo
O processo produtivo para refrigeradores do tipo plug-in (tanto verticais quanto horizontais) e chest
freezers compreendem os mesmos processos básicos, se diferenciando geralmente na utilização de
componentes. O processo produtivo é dividido entre (i) metalurgia, (ii) processamento de plásticos e
(iii) montagem, esta última sendo subdividida entre (a) pré-montagem, (b) espumação e
(c) montagem final.
Metalurgia
Na fase de metalurgia são recebidas as bobinas de aço que formarão as paredes dos refrigeradores.
Em geral as bobinas são recebidas em largura padrão e já pintadas nas cores especificadas para os
produtos finais. As bobinas de aço passam primeiro por cortes longitudinais e transversais para criar
as placas de aço que comporão efetivamente as paredes dos equipamentos. As placas passam então
pelas etapas de estamparia, perfuração e dobragem onde são usados equipamentos automáticos para
garantir a segurança e eficiência do processo. Em alguns casos também usa-se beneficiamento
externo terceirizado nas etapas de cortes longitudinais e pintura. Para a produção de produtos
logomarcados estas chapas passam ainda por um processo de impressão digital; processo este capaz
também de imprimir a identidade visual do cliente na forma de adesivos para aplicação posterior na
etapa de montagem do produto.
Processamento de plásticos (Termoformagem e injeção)
Esta etapa acontece para alguns componentes plásticos produzidos internamente a partir dos
processos de termoformagem e injeção. No caso da termoformagem, a matéria-prima na forma de
chapa plástica é recebida de fornecedores externos e submetida a um processo de aquecimento até o
ponto de fluidez do material, quando então, pela atuação de um molde, impõem-se a forma final à
peça. No final deste processo a peça passa por processos de corte e rebarbação.
No caso da injeção plástica a matéria prima também é comprada de fornecedores externos mas chega
na Metalfrio na forma de pequenos grânulos que são direcionados para o canhão de aquecimento da
máquina de injeção até atingir o ponto de fluidez quando então é pressionado contra um molde ,
conferindo a forma final à peça a medida que preenche a cavidade do mesmo. No final do processo a
peça também passa por processos de rebarbação.
Recentemente foi agregado a este processo um moinho destinado ao processamento da sucata e
reaproveitamento da mesma no processo produtivo de peças novas.
Montagem
A fase de montagem é dividida em três etapas abaixo descritas.
Pré-montagem: Pode ser dividida em dois subgrupos: (i) na fase de pré-montagem, as placas de aço
já trabalhadas são usadas na montagem do gabinete e do tanque interno em um processo
mecanizado. No caso dos equipamentos horizontais, o gabinete interno é enrolado por tubos de cobre
ou alumínio (serpentina) para o sistema de refrigeração, em processo automatizado para garantir a
precisão do posicionamento da serpentina. Com o gabinete e o tanque interno devidamente
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finalizados, o segundo é, então, acoplado ao primeiro; e (ii) paralelamente são feitas as montagem
das prateleiras, rodízios e de determinados componentes elétricos, que serão acoplados na montagem
final. Parte dessa montagem é feita internamente e parte é feita por terceiros, dependendo da relação
de custo. Com ganho de escala, torna-se mais atrativa a montagem feita internamente.
Espumação: A fase de espumação consiste na mistura dos componentes do poliuretano, no pré-mix
com agente expansor e na mistura final para então injetá-los no vão entre o gabinete e o tanque
interno formando a camada de isolamento. A fase de espumação é tipicamente a mais crítica no
processo produtivo por requerer alto investimento na estrutura de espumação, o que implica a
adaptação do layout produtivo para melhor aproveitar a capacidade nesta etapa. A espumação é
crítica também por impactar diretamente a qualidade do isolamento térmico dos equipamentos e, por
consequência, a eficiência no funcionamento do equipamento e no consumo de energia. O trabalho de
espumação é monitorado com atenção, certificando-se da concordância com os padrões internacionais
e o material isolante é analisado constantemente nos laboratórios químicos presentes em todas as
unidades industriais da Companhia. E, adicionalmente, são feitos testes extensos para se verificar,
dentre outros, o comportamento isolante dos diversos equipamentos nos laboratórios de teste
internos. Este processo é também utilizado na produção de portas espumadas com e sem visor.
Montagem Final: A montagem final consiste basicamente na montagem e instalação da porta e da
unidade frigorífica no gabinete, processo de vácuo e carga de gás, testes finais, limpeza e
embalagem. As portas se dividem em dois grupos: portas espumadas (já mencionadas durante a
descrição do processo de espumação) e as portas de vidro. No caso das portas de vidro, o vidro, a
moldura plástica e os espaçadores/reforços metálicos são comprados de fornecedores externos e
montados internamente. Os vidros passam por um processo de lavagem e montagem do chamado
pacote, que pode ser composto de 2 ou 3 lâminas. As molduras são recebidas em barras sendo
cortadas e furadas internamente. Finalmente o pacote de vidro recebe uma carga de gás argônio no
espaço entre as lâminas para melhorar as características de isolamento térmico e são acopladas às
molduras plásticas ou de alumínio em mesas de montagem específicas.
A unidade frigorífica é montada paralelamente à montagem dos gabinetes com a união de seus
diversos componentes, sendo que os mais importantes são o compressor, o condensador, os micromotores e os controladores eletrônicos. Na linha de montagem, a unidade de refrigeração é conectada
ao seu correspondente gabinete, com auxílio de leitores de código de barras que fazem a identificação
dos pares corretos de gabinete e unidade de refrigeração.
Para produtos dotados de conectividade nesta etapa é realizado também o comissionamento do
controlador com a sua devida identidade digital.
Então, faz-se necessário eliminar todo o ar e umidade de dentro dos tubos do sistema de refrigeração
para, em seguida, carregar o sistema com os gases refrigerantes. Na etapa do vácuo, o equipamento
é conectado através de luvas de acoplamento à máquina de vácuo sendo feita a carga dos gases em
seguida. Todo o processo é controlado por softwares que asseguram tempo e intensidade corretos
para o vácuo e a precisa carga dos gases refrigerantes, garantindo a conformidade com os padrões
internacionais. Simultaneamente ao processo de vácuo e carga de gás é feita a montagem e encaixe
das portas ou tampas deslizantes dos refrigeradores.
Na etapa de testes são realizados testes de vazamento de gás, choques elétricos e de eficiência de
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refrigeração em 100% dos equipamentos produzidos. Caso ocorra alguma falha, o produto é
conduzido novamente pela linha de montagem. Além disso, uma amostra de 3% da produção é
recolhida para testes mais extensos passando por avaliações visuais de qualidade e testes de
resistência e eficiência de funcionamento em condições extremas de umidade e temperaturas, as
quais são conduzidas no laboratório existente na unidade industrial de Três Lagoas, Brasil.
Depois de testados, os produtos estão disponíveis para os trabalhos finais de identificação visual,
limpeza e embalagem.
Serviços de suporte, pós-vendas, recondicionamento, serviços logísticos e aluguel
A Metalfrio, ao longo de sua história, sempre se destacou pelo seu caráter inovador e pela
proximidade com seus clientes. Tais fatores fizeram com que ela fosse capaz de identificar as
inúmeras dificuldades enfrentadas pelos seus clientes na gestão, manutenção e otimização dos seus
equipamentos no mercado.
A administração de todos os equipamentos (refrigeradores, freezers, postmix e chopeiras) no mercado
é algo complexo e desafiador para todos os tamanhos de clientes (pequenos, médios e grandes). Isso
porque engloba a gestão do time técnico, compra, armazenamento, despacho e utilização de peças de
reposição e todos os serviços logísticos existentes na cadeia (armazenagem, recolha e positivação dos
equipamentos), bem como a destinação sustentável dos resíduos.
Dessa forma, objetivando ser um provedor de soluções end to end de refrigeração para nossos
clientes, a Metalfrio, desde 2005, possui uma área de serviços denominada Life Cycle. O Life Cycle
dedica-se à gestão completa dos ativos de seus clientes, sejam eles produzidos pela própria Metalfrio
ou por terceiros.
Nos dias de hoje o Life Cycle possui aproximadamente 1,5 milhões de equipamentos sob seus
cuidados na América do Sul além de quantidades expressivas na América Central/Norte e EMEA,
configurando-se assim uma das maiores empresas de gestão de ativos comerciais de refrigeração no
mundo. Os números impressionam e ilustram claramente a complexidade da operação: são
executadas mais de 75 mil ordens de serviços mensalmente por mais de 1.000 técnicos em diversas
cidades espalhadas pelo mundo. Além disso, temos cerca de 400 autorizadas e administramos um
estoque com mais de 4.000 tipos diferentes de peças.
O Life Cycle trabalha com as maiores empresas do segmento de bebidas e alimentos do mundo:
ABInbev, Heineken, Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Froneri dentre outras em diferentes regiões e países.
Devido a esse portfólio extenso, temos a oportunidade de combinar as melhores práticas e agregar as
mais diferentes perspectivas e prioridades de cada um dos nossos clientes às nossas práticas e
processos.
Também contamos com três centros de reforma completa de equipamentos que inicialmente iriam
para descarte no Brasil, Turquia e México. Reformamos anualmente cerca de 20 mil equipamentos
para um de nossos maiores clientes globais.
Isso tudo só é possível devido à existência de um time diferenciado, experiente e competente
executando processos sólidos e otimizados com bastante tecnologia embarcada. Esses são os três
pilares que sustentam a estratégia do Life Cycle para cumprir sua missão: encantar seus clientes.
Dentro de nossa estrutura de serviços também possuímos nossa subsidiária Begur que presta serviços
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logísticos para a Companhia e para terceiros dentro do Brasil. Além disso, desde 2019, após a
aquisição da “3L”, passamos a contar com o serviço de aluguel de diversos equipamentos em nosso
portfólio. Mais um inovação na indústria de refrigeração com extremo potencial para o futuro.
Hoje o Brasil é o mercado mais maduro no segmento de serviços e sua receita já representa 26% da
receita total da Metalfrio na região. Globalmente a área de serviços representa 17% das receitas da
Metalfrio. Tal fato associado a todas as nossas capacidades e ferramentas descritas anteriormente nos
deixa bastante otimistas em relação ao potencial de expansão de nossa área de serviços globalmente
nos próximos anos.
O modelo de negócios disruptivo da Metalfrio continua a evoluir, agora abrangendo a tecnologia IoT
(conectividade), única no setor, que é capaz de gerar insights valiosos e baseados em dados, em
áreas como rastreamento de ativos, saúde dos equipamentos, impacto ambiental e tendências de
comportamento do consumidor, integradas de forma única em nossa infraestrutura de serviço para
entregar ações de acompanhamento adequadas no ponto de venda. Essa liderança de mercado foi
ainda mais reforçada no início de novembro de 2020 com a aquisição da assets365, um provedor de
soluções de IoT com sede no Reino Unido.
(b)

Características do processo de distribuição

Por meio de distribuição direta ou através de distribuidores e representantes comerciais localizados
em mais de 80 países nos cinco continentes, fornecemos nossos produtos para clientes que estão
entre os maiores fabricantes mundiais de bebidas e alimentos resfriados ou congelados. Operamos
quatro unidades industriais, localizadas no Brasil, na Turquia, na Rússia e no México, além uma
extensiva rede de escritórios de venda, com presenças no Brasil, Argentina, Bolívia, México, Estados
Unidos, Nigéria, Indonésia, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia e Dinamarca.
(c)

Características dos mercados de atuação, em especial (i) participação em cada um

dos mercados e (ii) condições de competição nos mercados
A demanda mundial por nossos produtos (refrigeradores comerciais do tipo Plug-In) é diretamente
influenciada pelas condições econômicas da indústria de alimentos e bebidas resfriadas e congeladas.
Dentre os principais fatores que influenciam esta demanda ressaltamos:
(i)

consumo mundial de alimentos e bebidas resfriados e congelados;

(ii)

inauguração de novos restaurantes e bares, lojas de conveniência e espaços de vendas de

varejo;
(iii)

modernização e substituição de refrigeradores comerciais do tipo Plug-In instalados;

(iv)

utilização dos refrigeradores comerciais como ferramentas de marketing; e

(v)

consolidação da indústria global de alimentos e bebidas resfriados e congelados.

Competitividade
Nosso segmento apresenta algumas barreiras de entrada a novos concorrentes relacionadas
principalmente a: (i) tecnologias específicas, como uso de aparelhos automatizados para controle da
temperatura de refrigeração com base no volume armazenado, (ii) tecnologias protegidas por
patentes, como o sistema de monitoramento à distância e a tecnologia TFC, que gera consumo
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eficiente de energia; (iii) relacionamento e entendimento da estratégia de marketing de nossos
clientes; (iv) flexibilidade de operação para montagem de produtos com design personalizado por
cliente; e (v) presença global.
Em adição ao desenvolvimento de equipamentos diferenciados, alguns fabricantes de refrigeradores
comerciais do tipo Plug-In vêm direcionando esforços para desenvolver vantagens competitivas por
meio de relacionamento com o cliente em termos de serviços pré-venda, serviços de suporte e pósvenda, que incluem vendas financiadas, garantia estendida, consultoria técnica, treinamento
operacional, entre outros.
Apesar deste mercado ter diversos players, que em sua maioria tem baixa representatividade,
globalmente temos como principais concorrentes as empresas Frigoglass, Imbera e Sanden.
(d)

Eventual sazonalidade

Vendemos diretamente, ou por meio de intermediários, para várias empresas de alimentação e
bebidas que usam nossos freezers e refrigeradores como ferramentas de conservação e marketing de
seus produtos nos pontos de venda. Por isso, nossas vendas são diretamente influenciadas pela
estratégia de marketing no ponto de venda de nossos clientes, de seus planos de expansão e
aumento de exposição em pontos de venda, e da necessidade de renovação e modernização da frota
instalada. Tais estratégias de diferenciação nos pontos de venda, e mesmo a necessidade de
renovação ou modernização da base instalada de equipamentos podem ou não coincidir com
determinadas estações do ano. As regiões tropicais e equatoriais, em geral, apresentam clima quente
durante o ano todo, propiciando a venda de bebidas, sorvetes, e congelados em todas as estações do
ano. Portanto se torna difícil notar uma sazonalidade clara nessas regiões. Já nas regiões subtropicais,
por terem um contraste maior entre verão e inverno, com consumo de bebidas geladas e sorvetes,
mais acentuado no verão, é possível notar as vendas de freezers e refrigeradores um pouco mais
fortes nos períodos de pré-estação verão e verão. O segmento de serviços não está geralmente
sujeito à sazonalidade.

Receita (Em milhões de reais)
360

304
199

e)

224

258

323

293

370

427

375 385
310

333 341

387

221

Principais insumos e matérias primas, informando: (i) descrição das relações

mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável; (ii)
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eventual dependência de poucos fornecedores; e (iii) eventual volatilidade em seus
preços
Existem oito classes de matéria-prima/componentes que contribuem para aproximadamente 60% do
custo dos refrigeradores médio. São eles: aço, compressor, vidro, cobre ou alumínio, materiais
químicos, isolantes térmicos, componentes elétricos (micromotores, controladores eletrônicos e
outros) e aramados. Pela característica de commodity de várias das matérias primas e componentes,
a Companhia procura adquirir grandes volumes que favoreçam a redução dos custos. A globalização
da Companhia, acompanhada do ganho de escala, nos permitirá centralizar o fornecimento de
matérias-primas com volumes ainda maiores. Não obstante, mantemos uma ativa busca por
alternativas de fornecimento mais baratas de forma a mantermos nossa baixa concentração de
fornecedores.
Nossos fornecedores são sujeitos a controles de auditoria, bem como avaliação de performance
mensal. Os produtos e suas partes possuem certificados de qualidade local e internacional, como por
exemplo, ISO 9001, INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e IRAM – Instituto Argentino de
Normalización.
Nas Américas nossos principais fornecedores são: Embraco - Empresa Brasileira de Compressores S.A.
(compressores), Tecumseh do Brasil Ltda. (compressores), Companhia Siderúrgica Nacional (aço),
Innara Ind. Nac. Aramados Ltda. (aramados), Schott Glaverbel do Brasil Ltda. e Saint Gobain Brasil
(vidro), Elco do Brasil Ltda. (componentes elétricos), e DOW Chemical do Brasil (produtos químicos).
Na Europa (na Turquia e Rússia) destacamos como nossos principais fornecedores: a Embraco Empresa Brasileira de Compressores S.A. (compressores), ICM Enerji (LEDs), Telma Tel Sanayi
(aramados), Cansan Aluminyum Profil (perfil de alumínio), KerimCelik (aço), Çağdaş Cam & Cam
Merkezi (vidro) e BASF (produtos químicos).
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
(a)

Montante total de receitas provenientes do cliente

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía um cliente que foi
responsável por mais de 10% da receita líquida total. Este cliente foi responsável por 16,0% da
receita líquida no período encerrado em 31 de dezembro de 2020.

(b)

Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Nossos principais clientes impactam ambos nossos segmentos.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
(a)

necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e

histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
A Diretoria da Companhia acredita cumprir, em todos os aspectos relevantes, com as leis e normas
administrativas e ambientais nas jurisdições onde exerce suas atividades e detém as necessárias
autorizações para a operação dos seus negócios.
A operação normal dos estabelecimentos da Companhia está sujeita, entre outros fatores, ao
cumprimento das regras de zoneamento aplicáveis em cada município e região, bem como à obtenção
de licença municipal de funcionamento e licença do corpo de bombeiros, autorizando a operação
regular do estabelecimento em questão. Em relação a todos os locais que ocupa para o exercício de
sua atividade, a Companhia deve obter e renovar periodicamente as respetivas licenças e
autorizações. Estabelecimentos que violem estes regulamentos, que não obtenham ou renovem suas
licenças, ou que não cumpram com suas respectivas condições, podem estar sujeitos a sanções
administrativas ou criminais, tais como a imposição de multas, cancelamento de licenças, suspensão
de atividades, interdição do respectivo estabelecimento (hipótese em que a Companhia ficará
impedida de operar no respectivo imóvel até a devida regularização), não pagamento do seguro em
eventual sinistro no imóvel e proibição de contratar com entidades governamentais, entre outras
sanções, além da responsabilidade de reparar quaisquer danos causados.
Privacidade e Proteção de dados
As leis sobre privacidade e proteção de dados têm evoluído nos últimos anos, de modo a estabelecer
regras mais objetivas sobre como os dados pessoais (informações relacionadas a indivíduos) podem
ser utilizados pelas organizações.
Os direitos à intimidade e à vida privada são genericamente assegurados pela Constituição Federal
Brasileira (1988) e pelo Código Civil (2002), mas, na ausência de regras mais específicas sobre o
tema, a legitimidade das práticas envolvendo o uso de Dados Pessoais foi, historicamente, avaliada de
forma casuística pelo judiciário. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) na década de
90 procurou trazer contornos mais objetivos para a abertura de bancos de dados de consumidores e
cadastro de maus pagadores. Com a evolução da tecnologia de processamento de dados, a Lei do
Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/11), aprovada em 2011, também teve como objetivo estabelecer
regras específicas para a criação de bancos de dados de bons pagadores. A Lei do Cadastro Positivo
foi recentemente alterada, em abril de 2019, para determinar a adesão automática de indivíduos aos
bancos de dados do sistema do Cadastro Positivo, com opção de solicitar sua exclusão. O Marco Civil
da Internet (Lei nº 12.965/14), aprovado em 2014, também teve como objetivo regular o uso e
tratamento de dados coletados por meio da internet. Assim, até agosto de 2018, quando foi aprovada
a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18 - “LGPD”), as práticas relacionadas ao uso de
Dados Pessoais eram reguladas por algumas normas esparsas e setoriais apenas.
A LGPD, que entrou em vigor em 2020, trouxe um sistema de regras novo com relação ao tratamento
de dados pessoais, mais completo e de aplicação transversal, afetando todos os setores da economia
incluindo as empresas que tratam um maior volume de dados pessoais. Referida lei tem como
objetivo criar um ambiente de maior controle dos indivíduos sobre os seus dados e de maiores

PÁGINA: 113 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades
responsabilidades para as organizações que tratam tais informações, trazendo novas obrigações a
serem observadas.
A LGPD tem uma ampla gama de aplicações e se estende a pessoas físicas e entidades públicas e
privadas, independentemente do país onde estão sediadas ou onde os dados são hospedados, desde
que (i) o processamento de dados ocorra no Brasil; (ii) a atividade de processamento de dados
destina-se a oferecer ou fornecer bens ou serviços a ou processar dados de indivíduos localizados no
Brasil; ou (iii) os titulares dos dados estão localizados no Brasil no momento em que seus dados
pessoais são coletados. A LGPD será aplicada independentemente da indústria ou negócio ao lidar
com dados pessoais e não está restrito a atividades de processamento de dados realizadas através de
mídia digital e/ou na internet.
Além disso, a Lei 13.853/2019 criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD, que terá
poderes e responsabilidades análogas às autoridades europeias de proteção de dados, exercendo um
triplo papel de (i) investigação, compreendendo o poder de emitir normas e procedimentos, deliberar
sobre a interpretação da LGPD e solicitar informações de controladores e processadores; (ii)
execução, nos casos de descumprimento da lei, por meio de processo administrativo; e (iii) educação,
com a responsabilidade de disseminar informações e fomentar o conhecimento da LGPD e medidas de
segurança, promovendo padrões de serviços e produtos que facilitem o controle de dados e
elaborando estudos sobre práticas nacionais e internacionais para a proteção de dados pessoais e
privacidade, entre outros. A ANPD tem assegurada independência técnica, embora esteja subordinada
à Presidência da República.
A Companhia possui robusto acordo de confidencialidade e NDA assinado com seus fornecedores.
Além disso, há termos de responsabilidade a serem assinados pelos colaboradores em diversas
situações relacionadas ao âmbito de TI, de modo que a Companhia claramente preza pela
transparência com os colaboradores neste sentido.
A Companhia demonstra ainda grande preocupação em relação a segurança da informação e dos
dados, possuindo diversas políticas, manuais de procedimentos, termos de recomendações e
prioridades, backup automático de todos os dados da base, políticas antivírus, termos de
responsabilidade para acesso à internet, ao e-mail e aos computadores corporativos, entre outras
medidas no mesmo sentido. Além disso, a Companhia tem um plano para casos de incidentes de
segurança da informação e preza pelo descarte de informação dentro da conformidade da legislação
em vigor.
(b)

política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação

ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
Dedicamos especial atenção à questão do meio ambiente, saúde e segurança, com uma visão de
desenvolvimento sustentável das nossas atividades, produtos e serviços, estabelecendo a preservação
ambiental como uma das nossas prioridades. Nossa conduta em relação ao meio ambiente envolve
aplicar todas as medidas necessárias para prevenir danos ao meio ambiente, incluindo uma avaliação
prévia dos efeitos potenciais nesse âmbito ainda no estágio inicial de planejamento de produtos e
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processos. Consideramos uma tarefa contínua de gerenciamento, cultivar e promover um senso de
responsabilidade pela preservação ambiental, tanto entre funcionários quanto entre os parceiros
contratados.
Em 1998 fizemos investimentos significativos para eliminar totalmente de nossos produtos e
instalações os CFCs (gases que destroem a camada de ozônio), tornando-se assim a primeira fábrica
de refrigeradores totalmente ecológica da América Latina.
Em 2001 fomos os primeiros a introduzir no mercado os refrigeradores “Economizer” que permite
economia de energia ao usuário.
Com o objetivo de proporcionar economia de energia e o menor uso e descarte de lâmpadas
fluorescentes no meio ambiente, desde 2008 passamos a utilizar iluminação com tecnologia LED em
alguns de nossos produtos e a partir de 2011, grande parte de nossos produtos são produzidos com
esta nova tecnologia. O consumo de energia de lâmpadas de LED é três vezes menor que o das
lâmpadas fluorescentes, além de terem vida útil de até sete vezes maior que a da lâmpada
fluorescente.
Após um extenso programa de desenvolvimento e aprovação de produtos, em 2009 iniciou-se a
produção de freezers e refrigeradores com gases HCs (Hidrocarbonetos) que além de não agredir a
camada de ozônio também têm efeito nulo na questão do “efeito estufa”.
Em junho de 2010, durante a FISPAL Food Services, a Companhia lançou nova linha de produtos, a
Metalfrio Next, com produtos que reduzem em 99% a emissão direta de gases de efeito estufa e o
consumo de energia em até 60%. O lançamento dessa nova linha de produtos, exemplifica o
comprometimento da Companhia com a sustentabilidade.
Em linha com nossa política ambiental, realizamos análises constantes do cumprimento de todas as
normas ambientais às quais nós e nossas controladas estamos sujeitos, e quando julgamos
necessário, contratamos consultores técnicos e jurídicos para nos assessorar. A Controladora e nossas
controladas estão regulares com relação ao licenciamento ambiental de todos os nossos
empreendimentos e unidades industriais. Acreditamos, assim, estar em cumprimento de todas as
normas ambientais estabelecidas pelos governos locais onde possuímos unidades industriais.
Em consonância com o acima exposto desde 2015 somos agraciados na nossa unidade de Três
Lagoas em M.S. com o “Selo Verde – Ecoeficiência”; título este conferido pelo governo do referido
estado em conjunto com o Senai para empresas com destaque na prática de políticas de conservação
ambiental e sustentabilidade.
E finalmente no início de 2019 nossa unidade fabril de Três Lagoas conquistou a certificação
ISO14001; coroando assim toda a sua trajetória de compromisso e cuidados com o meio ambiente. A
certificação ISO14001 estabelece que a Companhia cumpriu os requisitos previstos na norma técnica
ABNT NBR ISO 14001 visando atender e orientar a implementação de Sistemas de Gestão Ambiental
internamente, de modo que ratifica o esforço e preocupação da Companhia em atenção à
sustentabilidade de seus negócios. A obtenção de tal certificação foi alcançada graças à mudanças em
diversas áreas que agora tratam a gestão ambiental de forma estratégica em todos os níveis da nossa
cadeia de valor e ciclo de vida do produto.

PÁGINA: 115 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades
Auditorias frequentes de responsabilidade social por parte dos nossos principais clientes (Ex.: CocaCola, Nestlé, etc) reforçam ainda mais a robustez do nosso sistema, mantendo-nos também
atualizados em relação às melhores práticas do mercado.
(c)

Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de

royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
De acordo com a legislação brasileira, a propriedade de uma marca é adquirida somente pelo registro
validamente expedido pelo INPI, órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil,
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional por um prazo determinado
de 10 anos, passível de renovações. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma
expectativa de direito para utilização das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus
produtos ou serviços.
A Companhia vende seus produtos no mercado brasileiro e latino americano utilizando principalmente
a marca Metalfrio, enquanto que na Europa as principais marcas utilizadas são Caravell, Derby,
Klimasan e Metalfrio.
As marcas e patentes utilizadas pela Companhia foram devidamente registradas nas instituições
governamentais competentes, ou tiveram seu registro requerido no Brasil, Dinamarca, Turquia,
Estados Unidos e México. A Companhia é titular de diversos registros de marca perante o INPI, dentre
os quais se destacam as marcas: “Metalfrio”, “Metalfrio Solutions”, e “Economizer Metalfrio”.
Adicionalmente, a Companhia é titular do depósito para registro de diversas patentes junto ao INPI e
órgãos equivalentes nos países em que opera. Dentre os componentes que a Companhia desenvolveu
e patenteou no Brasil há, por exemplo, as unidades de refrigeração e designs de gabinetes dos seus
refrigeradores. Além disso, a Companhia conta com licenças de softwares terceiros para
desenvolvimento de suas atividades.
Para maiores informações sobre marcas, nomes de domínio e demais ativos de propriedade intelectual
de titularidade da Companhia, vide item 9.1(b) deste Formulário de Referência.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua

participação na receita líquida total da Companhia

País Sede
Brasil

(b)

Receita Líquida
31/12/2020 (R$ milhões)
518,4

% Participação Total 31/12/2020
35,9%

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua

participação na receita líquida total da Companhia

País
Turquia

Receita Líquida
31/12/2020 (R$ milhões)
323,5

% Participação Total
31/12/2020
22,4%

México

129,6

9,0%

Iraque

67,3

4,7%

Polônia

39,9

2,8%

Espanha

31,4

2,2%

Rússia

30,6

2,1%

Bolívia

27,1

1,9%

Nigéria

27,0

1,9%

Egito

22,7

1,6%

Romênia

18,7

1,3%

EUA

15,3

1,1%

Itália

14,3

1,0%

Outros (**)

179,4

12,4%

Total

926,8

64,1%

(**) Foram somados países que representam menos de 1%

(c)

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita

líquida total da Companhia

Local
Países estrangeiros

Receita Líquida
31/12/2020 (R$ milhões)
926,8

% Participação Total 31/12/2020
64,1%
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Turquia
A Companhia atua na Turquia por meio de sua controlada Klimasan Klima S.T.A.S. (“Klimasan”).
A Klimasan realiza atividades de fabricação em suas instalações na Turquia e na Rússia e distribui e
vende seus produtos na Turquia, Rússia e países da Comunidade de Estados Independentes, Oriente
Médio, Europa, África e sudeste Asiático. Todos os países em que a Klimasan opera possuem leis,
regulamentos, normas e padrões técnicos vigentes relativos, entre outras coisas, a proteção ambiental
e sanitária, segurança de instalações e equipamentos, produção, manuseio, armazenamento e
transporte de materiais perigosos, tratamento e reciclagem ou descarte de resíduos, bem como
regulamentos relacionados a importação e exportação de produtos. Devido às operações de negócios
multinacionais da Klimasan, ela deve cumprir as leis da República da Turquia, bem como da Rússia,
podendo surgir obrigações adicionais em todas as demais jurisdições nas quais ela conduz suas
atividades. Esses regulamentos são atualizados constantemente e exigem melhoria e modernização
contínuas de instalações e equipamentos para permanecerem em conformidade, o que pode exigir
investimentos substanciais.
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
A Lei Ambiental turca ( “Lei Ambiental”) estabelece um sistema de responsabilidade abrangente
baseado no princípio do “poluidor-pagador”, com o objetivo de impedir e remediar danos aos recursos
naturais, espécies protegidas e habitats naturais, águas e terra. Qualquer pessoa ou órgão que opere
ou controle atividades ocupacionais realizadas no curso de uma atividade econômica, um negócio ou
empreendimento que cause danos ou ameace causar danos a esses recursos naturais poderá ser
responsável pela remediação dos danos causados ou poderá ser obrigado a pagar pela remediação,
independentemente de ter causado o dano.
A Klimasan obteve todos os alvarás substanciais exigidos pelas leis aplicáveis para suas instalações em
Manisa. Se qualquer parte de suas instalações for construída, alterada ou operada sem o alvará
necessário, a autoridade competente poderá impor multas e determinar modificações ou restrições às
instalações. A Lei Ambiental também impõe restrições legais e administrativas à poluição do meio
ambiente, especialmente do ar, solo, água e águas subterrâneas, e também outras influências
prejudiciais ao meio ambiente (por exemplo, ruído).
A Klimasan deve cumprir o Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental (“Regulamento de EIA”)
e o Regulamento de Licenças e Alvarás Ambientais (“Regulamento de Licenças e Alvarás Ambientais”).
O Regulamento de EIA tem por objetivo regulamentar a aplicação e o teor das avaliações de impacto
ambiental sobre determinados projetos. As entidades cujas atividades se enquadram no escopo do
Regulamento de EIA devem obter a aprovação do Ministério do Meio Ambiente e Urbanização da
Turquia antes do início das operações de uma nova instalação ou qualquer modificação ou aumento
de capacidade nas instalações existentes. Sem a aprovação da avaliação de impacto ambiental ou a
decisão de que a avaliação de impacto ambiental não é necessária, as entidades poderão ter suas
atividades suspensas e estar sujeitas a multas.
De acordo com o Regulamento de Licenças e Alvarás Ambientais, todas as instalações fabris devem
obter alvarás de descarte de águas residuais, alvarás de controle de ruído, alvarás de resíduos
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perigosos e alvarás de armazenamento temporário. A não obtenção desses alvarás ou o
descumprimento de suas exigências estabelecidas no referido regulamento pode resultar em sanções
administrativas segundo a Lei Ambiental, sujeitas ao período de reparação que pode ser concedido à
entidade relevante em determinadas circunstâncias (máximo de um ano) para retificação da não
conformidade. Se a não conformidade persistir, o alvará (ou alvará e licença) poderá ser revogado e
as atividades da entidade relevante poderão ser parcial, total, temporária ou permanentemente
suspensas.
A Klimasan também deve cumprir as exigências substanciais de rotulagem, certificação, aprovação e
permissão, além de inúmeras exigências de produtos relacionadas a energia, particularmente no que
diz respeito a proteção ambiental e segurança dos usuários, bem como exigências de apresentação de
relatórios de substâncias e restrições de substâncias. As violações dessas exigências podem levar a
consequências no âmbito do direito público, do direito civil e do direito penal. A Klimasan poderá estar
sujeita a reivindicações segundo as leis de garantia, leis de responsabilidade do fabricante e por
responsabilidade civil extracontratual, e pode ser obrigada a emitir avisos ou recalls de produtos, o
que pode prejudicar a nossa reputação e levar a responsabilidades e custos substanciais. Os seguintes
regulamentos são de especial importância para nós:
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Como fabricante de produtos que consomem energia, a Klimasan deve cumprir todos os regulamentos
sobre eficiência energética e compatibilidade ambiental turca. A principal parte da legislação que rege
a eficiência energética na Turquia é o Regulamento sobre Ecodesign de Produtos Relacionados à
Energia nº 2010/643 (o “Regulamento sobre Ecodesign”). O Regulamento sobre Ecodesign tem por
objetivo proteger o meio ambiente, reduzindo o impacto ambiental dos produtos que consomem
energia, inclusive o consumo de energia ao longo do seu ciclo de vida, e estabelece uma estrutura
para a introdução de aspectos específicos de ecodesigns que a Klimasan deve integrar ao seu design
de produto. Antes de serem colocados no mercado e/ou em operação, todos os produtos devem ser
submetidos a uma avaliação de conformidade referente a todas as exigências de ecodesign. Como
fabricante, a Klimasan deve fornecer aos consumidores informações sobre o papel que eles podem
desempenhar no uso sustentável do produto em questão, bem como o perfil ecológico do produto e
as vantagens do ecodesign. Se um produto não cumprir essas exigências, as autoridades competentes
poderão tomar medidas adequadas que podem incluir até a proibição de colocação do produto no
mercado.
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
A Klimasan deve contar com uma gestão abrangente e complexa de materiais e processos de trabalho
seguros, atendendo às exigências de cada país em que a Klimasan realiza suas operações de
negócios. As leis de produtos químicos e substâncias perigosas são monitoradas pelas autoridades
competentes e, em caso de violações, os reguladores podem intervir e ordenar medidas de reparação
ou impor multas administrativas.
A colocação no mercado de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos
está sujeita a restrições regionais ou nacionais específicas e a eliminações graduais. A Klimasan deve
cumprir

especificamente

o

Regulamento

sobre

Controle

de

Resíduos

de

Equipamentos

Eletroeletrônicos turco na restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos
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eletroeletrônicos. A regulamentação exige que metais pesados, como chumbo, mercúrio, cádmio,
cromo hexavalente e retardadores de chama dos grupos de bifenilos polibromados e éteres de difenila
polibromados em materiais de equipamentos eletroeletrônicos sejam substituídos por alternativas
mais seguras. A substituição desses materiais por alternativas mais seguras visa a melhorar as
possibilidades de reciclagem e reduzir os custos de reciclagem no longo prazo. No entanto, os
fabricantes podem usar determinadas substâncias para aplicações específicas se estas estiverem
listadas no Anexo 2 ao Regulamento sobre Controle de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos. A
revisão periódica dessas isenções pelo Ministério do Meio Ambiente e Urbanização da Turquia pode
levar a outras limitações ou à revogação das isenções com tempos de transição curtos ou
inexistentes.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS
A Klimasan deve cumprir os regulamentos de mercadorias perigosas para atividades de embarque
com certos tipos de produtos. Na Turquia, as exigências para o transporte de mercadorias perigosas
podem ser encontradas, entre outros, no Regulamento sobre Transporte de Mercadorias Perigosas,
Transporte Rodoviário de Mercadorias Perigosas, Transporte Ferroviário de Mercadorias Perigosas,
Regulamento sobre Transporte Marítimo de Mercadorias Perigosas, Regulamento sobre Transporte
Aéreo de Mercadorias Perigosas e Comunicado sobre Consultoria em Segurança de Materiais
Perigosos. Exigências adicionais para o transporte de mercadorias perigosas (por exemplo, por via
aérea) constam dos regulamentos internacionais de mercadorias perigosas. Esses regulamentos
exigem organização, treinamento, classificação, embalagem, identificação, rotulagem e documentação
específicos antes do transporte e após o recebimento, dependendo dos possíveis riscos de transporte
das mercadorias enviadas.
Nos termos do Regulamento sobre Transporte de Mercadorias Perigosas, os materiais perigosos
precisam ser transportados sob a supervisão de pessoas jurídicas autorizadas e por vias públicas
causando qualquer poluição ou problemas de saúde ao meio ambiente. Consequentemente, essas
atividades de transporte (incluindo carga, embalagem, expedição, descarga) deve ser realizada sob
permissões / licenças específicas. A Klimasan possui uma Licença de Operação de Materiais Perigosos
emitida para carregamento, embalagem, recebimento e atividades de descarga. A violação desses
regulamentos pode estar sujeita a multa ou sanções nacionais adicionais (por exemplo, proibição de
transporte) em caso de violação intencional recorrente. Os regulamentos sobre o transporte de
mercadorias perigosas não estão totalmente harmonizados e, portanto, podem diferir de país para
país. Os clientes podem não aceitar os agravantes de transporte e armazenamento causados pela
identificação exigida de determinadas remessas como mercadorias perigosas.
RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE
Embora não exista um código específico de responsabilidade do fabricante na Turquia, foram
adotados diversos regulamentos (com conexão ao processo de adesão da UE à Turquia) para que as
leis da Turquia estejam em conformidade com a Diretiva 92/59/EEC (publicada pelo Conselho Europeu
em 3 de dezembro 2001) sobre segurança geral de produto.
O Código de Obrigações da Turquia nº 6098 regula a responsabilidade dos vendedores com relação a
mercadorias defeituosas. Além disso, a Lei de Defesa do Consumidor nº 6502 rege a responsabilidade
de fabricantes, produtores e fornecedores de produtos e serviços defeituosos. Produtores e
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fabricantes são obrigados a realizar recall da série de produtos defeituosos caso essa série, por ordem
judicial, seja determinada como defeituosa. Ambas as leis permitem que os consumidores apresentem
pedidos de indenização por responsabilidade objetiva referente a danos causados por esses produtos
defeituosos e, se essas reivindicações forem aceitas, o produtor ou fabricante relevante será
responsabilizado, a menos que prove que o defeito nas mercadorias ocorreu após a entrega no
mercado. A Klimasan mitiga esses riscos por meio da contratação de seguros de responsabilidade civil
que cobrem valores até USD 5 milhões.
SERVIÇOS PÓS-VENDAS
De acordo com o Regulamento turco sobre Serviços Pós-Venda, os fabricantes e importadores de
produtos eletroeletrônicos são obrigados a: estabelecer pelo menos 60 postos de assistência
autorizada em todo o país (no mínimo cinco exigidas em uma região geográfica) e com a equipe de
suporte técnico adequada ou colaborar com os postos de assistência já estabelecidos para serviços
pós-venda; e obter um certificado de adequação de serviço, que será válido por um período de dois
anos, junto ao Ministério do Comércio, e obter um Certificado de Qualificação de Serviços Pós-Venda,
estabelecendo o escopo e os detalhes dos serviços pós-venda prestados pelo fabricante/importador. O
descumprimento pode resultar em multas administrativas. A Klimasan poderá estar sujeita a
reivindicações segundo as leis de garantia e por responsabilidade civil extracontratual, e pode ser
prejudicar a nossa reputação e levar a responsabilidades e custos substanciais. Os serviços de pós
venda da Klimasan incluem: garantia, serviços técnicos pós período de garantia e reformas e
restaurações.
DESCARTE, REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM
A Regulamentação sobre Controle de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos turca prevê, entre
outras coisas, a criação de planos de coleta em que os consumidores devolvem seus resíduos
eletroeletrônicos usados gratuitamente. Entre outros, um objetivo desta diretiva é aumentar a parcela
de produtos reciclados e/ou reutilizados. Os produtores devem pagar pela coleta e tratamento dos
resíduos, incluindo sua preparação para reutilização, reciclagem ou recuperação de energia.
De acordo com o Regulamento sobre Controle de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos, as
Empresas devem coletar anualmente 45% do peso médio (e não unidades) de equipamentos
eletroeletrônicos (“EEE”) colocados em seus mercados nacionais no ano de 2020.
CONTRIBUIÇÃO DE RECICLAGEM
A Klimasan paga taxas de contribuição de reciclagem como um pré-requisito para colocação de seus
produtos no mercado, conforme estabelece o Regulamento da Turquia sobre Taxa de Contribuição
para Reciclagem (o “Regulamento GEKAP”). O objetivo do Regulamento GEKAP é determinar os
procedimentos e princípios de aplicação, declaração, coleta e monitoramento da taxa de contribuição
de reciclagem a ser coletada de fornecedores / importadores e lojas.LEIS TRANSNACIONAIS DE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Nossas importações e exportações transnacionais de mercadorias estão sujeitas aos regulamentos
nacionais e internacionais relevantes de comércio exterior e às leis alfandegárias. De acordo com as
leis da Turquia, os principais regulamentos podem ser encontrados na Lei Aduaneira, Regulamento
Aduaneiro, Lei de Regulamentos de Comércio Exterior, que estabelecem o regime para o controle das
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exportações, transferências, despacho e trânsito de itens de dupla utilização, incluindo listas de
exportação relevantes. A Klimasan deve reavaliar regularmente o cumprimento das exigências
relevantes.
SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS
A Klimasan recebe subsídios para isenções de impostos aduaneiros e impostos de valor agregado,
contribuição de juros, deduções fiscais e benefícios de prêmios de seguro de previdência social. A
disponibilidade de subsídios governamentais está em sua maioria fora do controle da Companhia. A
solicitação e implementação desses subsídios envolve muitas vezes o cumprimento de amplas
exigências regulatórias, inclusive a notificação ao Ministério da Indústria e Tecnologia – Diretoria Geral
de Implementação de Incentivos e Investimentos Estrangeiros - da concessão contemplada antes do
desembolso. Em particular, o estabelecimento do cumprimento dos limites máximos relacionados ao
projeto em subsídios agregados definidos no Decreto do Conselho do Ministro nº 2012/3305 sobre
Subsídios Governamentais para Investimentos e o Regulamento nº 2012/1 define procedimentos e
princípios para a implementação do decreto, que geralmente envolvem avaliações econômicas. Muitos
dos critérios legais e outros critérios para receber subsídios são mais rigorosos do que costumavam
ser.
ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
O Regulamento de Aplicação e Controle para Apoio às Atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e
Design sob a Lei de Apoio às Atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Design (em conjunto,
“Regulamentos”) definem atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D) como estudos criativos,
atividades de design de produto ou hardware ecologicamente corretas, conduzidas de forma
sistemática, a fim de enriquecer conhecimento composto de pesquisa e desenvolvimento,
conhecimento de cultura, humano e sociedade, e utilização de tais instrumentos para projetar novos
processos, sistemas e aplicativos, bem como atividades com conteúdo experimental, científico e
técnico e resultados originais, que fornecem informações científicas e técnicas melhoria em seu
campo, foco na incerteza científica e tecnológica. Os regulamentos de P&D regulam todos os apoios e
incentivos às atividades de P&D (dedução de P&D e design, isenção de imposto de renda, isenção de
imposto de selo e isenção de imposto alfandegário) disponíveis. Os projetos de pesquisa e
desenvolvimento devem atender a certos critérios para que a Klimasan se beneficie de incentivos e
isenções. O descumprimento da legislação ou uso indevido de incentivos / isenções previstos em P&D
podem resultar na perda do incentivo e no pagamento de impostos, bem como em outras sanções
administrativas. A Klimasan possui dois projetos ativos de P&D: (i) uma cooperação universidadeindústria incentivada para a criação e produção de freezers de alta eficiência para uso doméstico e (ii)
um programa de doutorado para estudantes em treinamento.
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7.8 - Políticas socioambientais
(a)

Divulgação de informações socioambientais

(b)

Metodologia

seguida

pela

Companhia

na

elaboração

das

informações

socioambientais
(c)

Indicar se as informações socioambientais são auditadas ou revisadas por

entidade independente
(d)

Indicar a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas

as informações socioambientais
A Metalfrio Solutions S.A. possui política ambiental que norteia toda a linha de atuação e
gerenciamento da Companhia, assegurando sua difusão, compreensão e cumprimento em todos os
níveis das partes interessadas. A política é divulgada em nível interno e externo, no site da Companhia
(www.metalfrio.com.br). Nossa política é auditada pelos organismos:
•

SENAI em função da Certificação do Selo Verde na unidade de Três Lagoas, Mato Grosso do

Sul;
• BRTüV organismo certificador para ISO 14001 com reconhecimento internacional pela ISO
(International Standard Organization);
•

E também por auditorias da qualidade de alguns de nossos clientes.

Adicionalmente, por solicitação de clientes, a Companhia divulga informações sociais e ambientais
através das plataformas globais de compartilhamento de dados “Sedex Global” e “Ecovadis”, onde
somente usuários dessas plataformas têm acesso à informação, após solicitação prévia à Companhia.
A metodologia usada na elaboração dessas informações é através de questionário de auto avaliação
com apresentações de evidências documentais e auditorias “in loco” por empresas independentes
indicadas pelos clientes.
As informações divulgadas através de plataformas globais podem ser consultadas através dos sites
www.sedexglobal.com e www.ecovadis.com.
Mais recentemente, em outubro de 2020 foi divulgado nosso “Relatório de Sustentabilidade”, o qual é
bianual e cobre os anos 2018 e 2019, que seguiu a metodologia Global Reporting Initiative (GRI) para
sua

elaboração.

O

relatório

pode

ser

acessado

em:

http://www.metalfrio.com.br/site/brasil/pt/empresa/qualidade_total/qualidade_total.aspx
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7.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 7.
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8.

Negócios extraordinários

8.1 - Negócios extraordinários
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios da Companhia e que não tenham sido mencionadas no item 15.7 deste
Formulário.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia nos três
últimos exercícios sociais.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Desde a constituição da Companhia, não foi celebrado nenhum contrato relevante pela Companhia ou
por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com suas atividades operacionais.
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8.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 8.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros
9.

Ativos relevantes

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, não existem outros bens do ativo não-circulante que
a Companhia julgue relevantes.
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Imóveis

Brasil

SP

São Paulo

Alugada

Imóveis

Brasil

MS

Três Lagoas

Própria

Imóveis

México

Celaya

Própria

Imóveis

Rússia

Imóveis

Turquia

Imóveis

Brasil

Própria
PE

Manisa

Própria

Vitória de Santo Antão

Própria
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
354447

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
354446

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
oncorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
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Tipo de ativo
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Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 354665

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
200713276

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não marcas idênticas ou semelhantes e
asseguram o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca. No âmbito judicial, os registros de marcas
já concedidos podem ser contestados por terceiros através de
processo administrativo de nulidade, concessão em desacordo
com a Lei 9.279/96 ou por requerimento de caducidade parcial
ou total. Há ainda possibilidade do titular sofrer demandas
judiciais por uso indevido de direitos de terceiros, o que pode
acarretar na impossibilidade de usar a marca. A manutenção
dos registros de marcas é realizada pelo pagamento periódico
de contribuições ao INPI, requisito imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercadode locação
de veículos, máquinas e equipamentos pesados.
Qualquer perda de marca nesse sentido afetaria
negativamente os negócios da Companhia, bem
como sua condição financeira e traria à
Companhia mais consequências relevantes,
incluindo custos relacionados à criação e
promoção de uma eventual nova marca, iniciativas
de marketing extraordinárias e emprego de
recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 200713278

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia maisconsequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
200713277

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
434387

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
P212804

15 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813313180

02/08/2028

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813313198

02/08/2028

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813313201

02/08/2028

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813313210

02/08/2028

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR Oficial
9866149

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio NR. Oficial
813313228

02/08/2028

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570336

24/01/2029

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570344

24/01/2029

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570387

24/01/2029

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570352

24/01/2029

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.

PÁGINA: 147 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
813570360

24/01/2029

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Economizer Metalfrio NR. Oficial 823674037

11/03/2028

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.

PÁGINA: 149 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111590

03/11/2029

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111573

03/11/2029

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo
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Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111549

03/11/2029

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 829111581

24/05/2021

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo
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Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
2389888

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
2389889

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
142757-C

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
1051379

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
9866151

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
9866150

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.

Marcas

Registro nº 829111549, Até 03/11/2029
para a marca
“METALFRIO
SOLUTIONS”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 35.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do
titular, pela caducidade do direito ou pela inobservância de
algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo com a Lei nº
9.279/96 e demais legislações correlatas. No âmbito judicial,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
que a Companhia está violando seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que não perderá os direitos
sobre suas atuais marcas, no entanto, existe, a
remota possibilidade de perda de algumas marcas
consideradas estratégicas para a Companhia, o
que poderá acarretar perda substancial do ativo da
empresa. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros.

Nome de domínio na internet

metalfriosolutions.com. 19/01/2023
br

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Nome de domínio na internet

metalfrio.com.br

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

22/08/2022

PÁGINA: 159 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo
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Nome de domínio na internet

lojametalfrio.com.br

19/09/2021

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Nome de domínio na internet

metalfriobrasil.com.br

13/09/2021

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.

Patentes

Moldura modular para
um equip. de refrig.
compreendendo um
gabinete
BR102016022238-9

Pedido

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
patentes são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o
pagamento das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do
direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração de nulidade
do pedido, obtida por terceiro em processo administrativo. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e que eventualmente obtenham êxito.

A eventual perda dos direitos sobre as patentes
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre
os mesmos em território nacional. Em decorrência
disso, a Companhia encontraria dificuldades para
impedir terceiros de utilizar produtos idênticos ou
semelhantes aos seus. Ainda, uma vez que a
Companhia não comprove ser legítima titular das
patentes, haveria a possibilidade de sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido de propriedade intelectual e violação
de direitos de terceiros.

Patentes

Dispositivo para
travamento de uma
porta PI1002443-3

Pedido

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
patentes são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o
pagamento das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do
direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração de nulidade
do pedido, obtida por terceiro em processo administrativo. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e que eventualmente obtenham êxito.

A eventual perda dos direitos sobre as patentes
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre
os mesmos em território nacional. Em decorrência
disso, a Companhia encontraria dificuldades para
impedir terceiros de utilizar produtos idênticos ou
semelhantes aos seus. Ainda, uma vez que a
Companhia não comprove ser legítima titular das
patentes, haveria a possibilidade de sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido de propriedade intelectual e violação
de direitos de terceiros.

Patentes

Facelift vertical - NR.
Oficial DI7102953-2

21/06/2036

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.
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Patentes

Facelift vertical - NR.
Oficial 0013053610001

25 anos

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
patentes são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o
pagamento das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do
direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração de nulidade
do pedido, obtida por terceiro em processo administrativo. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e que eventualmente obtenham êxito.

A eventual perda dos direitos sobre as patentes
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre
os mesmos em território nacional. Em decorrência
disso, a Companhia encontraria dificuldades para
impedir terceiros de utilizar produtos idênticos ou
semelhantes aos seus. Ainda, uma vez que a
Companhia não comprove ser legítima titular das
patentes, haveria a possibilidade de sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido de propriedade intelectual e violação
de direitos de terceiros.

Patentes

Sistema remoto que
monitora/detecta/
falhas em equip. de
refrig. PI0505623-3

Pedido

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
patentes são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o
pagamento das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do
direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração de nulidade
do pedido, obtida por terceiro em processo administrativo. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e que eventualmente obtenham êxito.

A eventual perda dos direitos sobre as patentes
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre
os mesmos em território nacional. Em decorrência
disso, a Companhia encontraria dificuldades para
impedir terceiros de utilizar produtos idênticos ou
semelhantes aos seus. Ainda, uma vez que a
Companhia não comprove ser legítima titular das
patentes, haveria a possibilidade de sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido de propriedade intelectual e violação
de direitos de terceiros.

Patentes

Display eletrônico
utilizado em
equipamentos de
refrigeração
BR102014002471-9

Pedido

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
patentes são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o
pagamento das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do
direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração de nulidade
do pedido, obtida por terceiro em processo administrativo. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e que eventualmente obtenham êxito.

A eventual perda dos direitos sobre as patentes
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre
os mesmos em território nacional. Em decorrência
disso, a Companhia encontraria dificuldades para
impedir terceiros de utilizar produtos idênticos ou
semelhantes aos seus. Ainda, uma vez que a
Companhia não comprove ser legítima titular das
patentes, haveria a possibilidade de sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido de propriedade intelectual e violação
de direitos de terceiros.
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Patentes

Configuração aplicada
em refrigerador - NR
Oficial DI6904175-0

10/11/2034

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Patentes

Facelift horizontal - NR. 21/08/2036
Oficial DI7102954-0

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
desenhos industriais são: (a) expiração do prazo de vigência,
sem o pagamento das taxas oficiais para renovação; (b)
renúncia do direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração
de nulidade do pedido, obtida por terceiro em processo
administrativo. No âmbito judicial, não é possível assegurar que
terceiros não venham a alegar que a Companhia está violando
seus direitos de propriedade intelectual e que eventualmente
obtenham êxito.

Não há dependência dos Desenhos Industriais
para a operação das Companhias. Contudo, a
eventual perda dos direitos sobre os desenhos
industriais acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre os mesmos em território nacional.
Em decorrência disso, a Companhia encontraria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
produtos idênticos ou semelhantes aos seus.
Ainda, uma vez que a Companhia não comprove
ser legítima titular dos desenhos industriais,
haveria a possibilidade de sofrer demandas
judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido
de propriedade intelectual e violação de direitos de
terceiros.

Patentes

Método e sistema de
Pedido
controle de operação
de um equipamento de
refrigeração PI1001486
-1

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
patentes são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o
pagamento das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do
direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração de nulidade
do pedido, obtida por terceiro em processo administrativo. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e que eventualmente obtenham êxito.

A eventual perda dos direitos sobre as patentes
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre
os mesmos em território nacional. Em decorrência
disso, a Companhia encontraria dificuldades para
impedir terceiros de utilizar produtos idênticos ou
semelhantes aos seus. Ainda, uma vez que a
Companhia não comprove ser legítima titular das
patentes, haveria a possibilidade de sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido de propriedade intelectual e violação
de direitos de terceiros.
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SISTEMA DE
Pedido
SENSORIAMENTO DE
MOVIMENTO E DE
CONTROLE DE
ACIONAMENTO DE
EQUIPAMENTO DE
REFRIGERAÇÃO E

Os eventos que podem causar a perda dos direitos sobre
patentes são: (a) expiração do prazo de vigência, sem o
pagamento das taxas oficiais para renovação; (b) renúncia do
direito por seu titular; (c) caducidade ou declaração de nulidade
do pedido, obtida por terceiro em processo administrativo. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e que eventualmente obtenham êxito.

A eventual perda dos direitos sobre as patentes
acarretaria o fim do direito de uso exclusivo sobre
os mesmos em território nacional. Em decorrência
disso, a Companhia encontraria dificuldades para
impedir terceiros de utilizar produtos idênticos ou
semelhantes aos seus. Ainda, uma vez que a
Companhia não comprove ser legítima titular das
patentes, haveria a possibilidade de sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido de propriedade intelectual e violação
de direitos de terceiros.

Metalfrio - NR. Oficial
9866148

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através deprocesso administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.

10 anos
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Marcas

Metalfrio Super Cooler
- NR. Oficial 3911446

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Marcas

Metalfrio Solutions NR. Oficial 3767852

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
3854105

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
445192

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
350315

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo
sobre as mesmas em território nacional. Por isso,
a Companhia encontraria grandes dificuldades
para impedir terceiros de utilizar marcas idênticas
ou semelhantes às suas para assinalar, inclusive,
produtos e serviços, concorrentes. Ainda, a perda
do direito impactará negativamente a capacidade
financeira da Companhia, bom como trará
impactos negativos à sua imagem. Dentre todas
as marcas da Companhia, reputa-se à marca
Grupo Vamos como a principal, pois goza de
grande reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.

PÁGINA: 168 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

Metalfrio - NR. Oficial
358224

10 anos

O uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional somente é assegurado ao
titular do registro validamente concedido pelo INPI. Os pedidos
de registro ainda não concedidos podem ser indeferidos, mas já
conferem à Companhia direito de precedência sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes e asseguram o direito de zelar
pela integridade material e reputação da marca. No âmbito
judicial, os registros de marcas já concedidos podem ser
contestados por terceiros através de processo administrativo de
nulidade, concessão em desacordo com a Lei 9.279/96 ou por
requerimento de caducidade parcial ou total. Há ainda
possibilidade do titular sofrer demandas judiciais por uso
indevido de direitos de terceiros, o que pode acarretar na
impossibilidade de usar a marca. A manutenção dos registros de
marcas é realizada pelo pagamento periódico de contribuições
ao INPI, requisito imprescindível para evitar a extinção dos
registros.

Eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas em território nacional.
Por isso, a Companhia encontraria grandes
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes às suas para
assinalar, inclusive, produtos e serviços,
concorrentes. Ainda, a perda do direito impactará
negativamente a capacidade financeira da
Companhia, bom como trará impactos negativos à
sua imagem. Dentre todas as marcas da
Companhia, reputa-se à marca Grupo Vamos
como a principal, pois goza de grande
reconhecimento e prestígio no mercado de
locação de veículos, máquinas e equipamentos
pesados. Qualquer perda de marca nesse sentido
afetaria negativamente os negócios da
Companhia, bem como sua condição financeira e
traria à Companhia mais consequências
relevantes, incluindo custos relacionados à criação
e promoção de uma eventual nova marca,
iniciativas de marketing extraordinárias e emprego
de recursos humanos.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Begur Transporte
Rodoviario e Logistico
LTDA

19.938.420/0001-41

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Empresa com sede em São Paulo, com o
objetivo de prestação de serviços
logísticos para a Companhia e para
terceiros dentro do Brasil.

80,000000

Empresa com sede em Viborg, que
intermedia vendas de refrigeradores para
o mercado europeu

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

164,260000

0,000000

0,00

31/12/2018

67,910000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

10.443.556,77

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Begur funciona como operadora logística, presta serviços de agenciamento de cargas e transportes rodoviários para a Companhia e para terceiros.
Metalfrio Solutions A.S

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Dinamarca

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

4,620000

0,000000

0,00

31/12/2018

3,570000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

12.190.612,51

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Um dos principais competidores do setor mundial de refrigerados comerciais do tipo plug-in com uma produção ecologicamente responsável, provida de tecnologia de ponta, e uma rede de 111 distribuidores nos cinco continentes, a marca Caravell
possuia reconhecimento global pela qualidade, design e tecnologia de seus produtos com forte presença na Europa e EUA.
Metalfrio Solutions
Bolívia S.R.L.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Bolívia

Empresa com sede em Santa Cruz de la
Sierra, com o objetivo de prestação de
serviços de manutenção de freezers para
atender demandas da América Latina.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

65,040000

0,000000

0,00

31/12/2018

-150,910000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

-230.332,15

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Bolivia tem como objetivo a prestação de serviços de manutenção de freezers para atender demandas na América Latina.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Metalfrio Solutions Inc.

00.000.000/0000-00

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Estados Unidos

Descrição das atividades
desenvolvidas

Centro comercial localizado na cidade de
Boerne, no Estado do Texas, cujas
atividades se concentram na revenda de
freezers e refrigeradores no mercado
norte-americano.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

-0,660000

0,000000

0,00

31/12/2018

23,820000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

-20.524.464,64

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Esta aquisição teve importante papel na distribuição dos produtos da Companhia no mercado norte-americano, agregando relacionamentos com clientes e estrutura de distribuição e de serviços de suporte e pós-venda.
METALFRIO
SOLUTIONS INDIA
PRIVATE LIMITED

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Índia

A Metalfrio India com sede em Telangana,
comercializa refrigeradores comerciais,
atendendo o mercado local e o sudeste
asiático.

100,000000

MTF México com sede em Celaya, produz
e comercializa refrigeradores comerciais.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A empresa tem por objetivo atender o mercado local e todo sudeste asiático.
Metalfrio Solutions
México S.A. de C.V.

00.000.000/0000-00

-

Controlada

México
Valor mercado

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

14,960000

0,000000

0,00

31/12/2018

68,350000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

118.885.587,37

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Esta aquisição representou um passo importante em relação à consolidação do mercado na América Latina, permitindo à Companhia produzir localmente e crescer mais rapidamente nos mercados da América do Norte e da região do Pacto Andino.

PÁGINA: 171 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Metalfrio Solutions
Sogutma Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirket

00.000.000/0000-00

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Turquia

Descrição das atividades
desenvolvidas

Atualmente a Metalfrio Turquia não
produz, mas tem subsidiarias produtivas
como a Klimasan que produz
refrigeradores e freezers horizontais e
verticais, bem como uma linha especial de
freezers e refrigeradores. Esta unidade
atende o mercado turco, europeu, Oriente
Médio, Ásia e África.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

32,430000

0,000000

0,00

31/12/2018

13,330000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

177.864.615,11

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Em 5 de junho de 2006, a Companhia constituiu “joint venture” denominada Líder Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirket em Manisa, na Turquia, dedicada à produção e à comercialização de refrigeradores principalmente no
mercado europeu, que entrou em operação em abril de 2007. No terceiro trimestre de 2012, a razão social foi alterado para Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirket.
Rome Investment
Management Ltd

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Bahamas

A Rome Investment consiste em uma
empresa com sede em Bahamas
constituída com o objetivo de gerenciar as
atividades financeiras da Companhia.

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

23,300000

0,000000

0,00

31/12/2018

-396,590000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

144.665.791,65

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Rome Investment consiste em uma empresa com sede em Bahamas constituída com o objetivo de gerenciar as atividades financeiras da Companhia.
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9.2 - Outras informações relevantes
Em complemento às informações prestadas no item 9.1c acima, onde foram informadas as
participações detidas nas subsidiárias relevantes, a Companhia informa que também detém
participação societária nas seguintes empresas, conforme organograma apresentado no item 15.4
deste Formulário de Referência:
Participação direta:
Metalfrio Solutions Sogutma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirket
Metalfrio Solutions A.S.
Metalfrio Solutions Inc.
Metalfrio Solutions México S.A. de C.V.
Rome Investment Management Ltd.
Metalfrio Solutions India Private Limited
Begur Transportes Rodoviários, Logística e Serviços Ltda.
Metalfrio Solutions Bolivia S.R.L.
Metalfrio Solutions S.A. (Trata-se de sucursal da Companhia na Argentina)
Assets365 Limited
Participação indireta:
LLC “Estate”
LLC “Metalfrio Solutions”
Metalfrio Servicios S.A. de C.V.
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret
Klimasan Ukraine LLC
Metalfrio Solutions Indonesia
Metalfrio Solutions Poland SP.Z.O.O
Metalfrio Life Cycle Indonésia
Metalfrio West Africa Ltd
Sabcool Ltd
3L Locações e Serviços S.A.
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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
(COVID-19) 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:

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

130,7

174,3

117,8

151,3

148,5

117,8

(140,1)

47,4

(5,4)

(1)

EBITDA
EBITDA Ajustado
Lucro/prejuízo do período/exercício
(1)

Resultado operacional é o resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos.
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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 (últimos 12 meses)

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 desafiadora. 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 (iv) ampliação da base de
clientes.
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 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, permitirá à Companhia retornar a uma proporção mais
balanceada no médio prazo.
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(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.
Não obstante essas fontes de financiamento terem sido suficientes no passado, os impactos do
COVID-19 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
COVID-19 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
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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:
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.
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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 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, 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
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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.
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

(9,7)

(0,7%)

(37,9)

(2,6%)

-74,4%

(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

Imposto de renda e contribuição social
correntes e diferidos
RESULTADO DO EXERCÍCIO

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
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substancialmente à queda proporcional das receitas e a um melhor mix de vendas com produtos mais
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 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
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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 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
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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 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
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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
31/12/2020

% do Total

31/12/2019

% do Total

Var de 2020
vs. 2019

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%

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%

(Em milhões de reais, exceto percentuais)
ATIVO
Circulante

Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo

Investimentos

Total do ativo
PASSIVO
Circulante
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31/12/2020

% do Total

31/12/2019

% do Total

Fornecedores

377,2

21,9%

342,1

21,0%

Var de 2020
vs. 2019
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%

Outras contas a pagar

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)%

Ajuste de avaliação patrimonial

(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)%

79,3

4,6%

70,5

4,3%

12,4%

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)

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

Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures

Participação de acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
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
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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
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 estratégia de captação de
financiamentos com vencimentos mais extensos.

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 pela estratégia de captação de financiamentos citada 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
31/12/2019

% do Total

31/12/2018

% do Total

Var de 2019
vs. 2018

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%

(Em milhões de reais, exceto percentuais)
ATIVO
Circulante

Contas a receber com outras partes relacionadas

Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
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31/12/2019

% do Total

31/12/2018

% do Total

Var de 2019
vs. 2018

0,5

0,0%

-

-

-

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)%

Ajuste de avaliação patrimonial

(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)%

Patrimônio líquido atribuível aos
controladores

56,8

3,5%

37,8

2,7%

50,3%

Participação de acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido

70,5

4,3%

49,7

3,6%

42,0%

127,3

7,8%

87,4

6,3%

45,6%

1.627,3

100,0%

1.388,8

100,0%

17,2%

(Em milhões de reais, exceto percentuais)

Investimentos

Total do ativo
PASSIVO
Circulante

Total do passivo circulante

Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures

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).
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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
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
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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
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 operações de financiamento 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
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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, 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
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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)
Variação %
Peso Mexicano (MXN)
Variação %
Rublo Rússia (RUB)
Variação %
Bolivianos (BOB)
Variação %

31/12/2020
5,1967
28,9%
0,8571
41,4%
0,6994
3,2%
0,2610
22,3%
0,0698
7,5%
0,7609
28,9%

31/12/2019
4,0307
4,0%
0,6063
2,0%
0,6775
-7,6%
0,2134
8,2%
0,0649
16,7%
0,5901
4,3%

31/12/2018
3,8748
17,1%
0,5945
11,6%
0,7331
-16,2%
0,1972
-0,5%
0,0556
-3,1%
0,5657
17,3%
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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
Crescimento real do PIB
Inflação (IGP(M)2
Inflação (IPCA)3
1

1

1,10%
7,54%
3,75%

31/12/2019
1,10%
7,30%
4,31%

31/12/2020
(4,1)%
23,14%
4,52%

PIB medido pelo novo método apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2

A inflação (IGP(M)) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV/SP. O IGPM é composto pela ponderação entre os
preços no mercado consumidor, no mercado atacadista e no mercado de construção civil.
3

A inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE, medindo a inflação em famílias
com renda entre um e 40 salários mínimos mensais, em onze regiões metropolitanas do Brasil.

PÁGINA: 192 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

10.2 - Resultado Operacional E Financeiro
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

6,50%
6,98%
(14,7)%
3,87
3,66

4,50%
5,57%
(3,87)%
4,03
3,95

2,0%
4,39%
(19,2)%
5,20
5,16

TURQUIA

31/12/2018
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

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

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

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

2,80%
2,90%
7,75%
(16,81)%
69,35
62,82

2,0%
4,50%
6,25%
11,95%
61,95
64,70

(3,1)%
3,4%
4,25%
(16,33)%
74,04
72,27

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

31/12/2019

31/12/2020

2,00%
1,90%
0,23%
(4,20)%
0,87
0,85

1,60%
1,50%
0,24%
(2.60%)
0,89
0,89

(6,1)%
0,60%
0,06%
(8,42)%
0,81
0,88

MÉXICO

4

A Selic é a taxa básica de juros da economia. Definida na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central,
ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações
financeiras.
5

Refere se à taxa de juros cobrada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiamento a
longo prazo.
6

Média das taxas de câmbio no final do mês durante o período indicado. Fontes: IBGE, BNDES, Banco Central e FGV.
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31/12/2018
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

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 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:
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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)

31/12/2018 (Em milhões)

USD

EUR

Total
convertido
em R$

USD

EUR

Total
convertido
em R$

10,7

20,2

134,6

2,7

13,6

70,7

Títulos e valores mobiliários

9,3

15,8

109,2

57,3

10,4

268,3

Contas a receber de clientes

17,0

16,7

144,3

12,2

15,3

115,5

(26,6)

(0,3)

(108,5)

(12,1)

(8,2)

(83,1)

Empréstimos e financiamentos

(7,4)

(103,2)

(497,3)

(46,6)

(77,4)

(524,2)

Derivativos

(0,5)

20,0

88,7

39,5

(4,5)

133,0

Exposição

2,7

(30,9)

(129,0)

53,0

(50,7)

(19,9)

Caixa e bancos

Fornecedores

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
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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 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 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.
Em novembro de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da Assets 365 Limited
(“assets365”), localizada no Reino Unido, uma empresa na área de IoT e conectividade para
equipamentos de refrigeração no ponto de venda POS.
(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
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,
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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:
(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
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.
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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
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.
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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
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
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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

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

9,8

10,4

11,8

9,8

10,4

11,8
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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 ano de 2020 acabou sendo marcado por um inicio de ano muito bom, seguido de meses impactados
pela volatilidade de moedas e redução de atividades devido a lockdowns, e finalizando com uma
retomada forte da demanda nos ultimos meses do ano. Neste cenário a Companhia apresentou uma
receita praticamente estável em relação ao ano anterior (-2,4%) mas um avanço no EBITDA Ajustado
(+1,9%), principalmente devido a flexibilização rápida tanto da base de custo no momento de
contração da operação quanto da operação na retomada da demanda. Devido a volatilidade das
moedas emergentes, a Companhia registrou uma despesa de variação cambial de R$114.320, que
mesmo não tendo efeito caixa relevante, levou a Companhia a registrar um prejuízo líquido de
R$140.066 em 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
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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11. Projeções
11.1 - Projeções divulgadas e premissas
(a) Objeto da projeção
Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia
optou por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais ou financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de suas controladas.
(b) Período projetado e o prazo de validade da projeção
Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia
optou por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais ou financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de suas controladas.
(c) Premissas da projeção
Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia
optou por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais ou financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de suas controladas.
(d) Objeto e valores da projeção
Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia
optou por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais ou financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de suas controladas.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Nos termos do artigo 20 a Instrução CVM 480, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa,
desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia
optou por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais ou financeiras) relacionadas a ele ou às suas atividades e às de suas controladas.
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12.

Assembleia e administração

12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a)

atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que

se reportam ao conselho de administração, indicando:
A estrutura administrativa da Companhia é constituída por (i) Conselho de Administração, e (ii)
Diretoria, podendo, ainda, instalar Conselho Fiscal. Abaixo, apresentamos suas atribuições:
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela orientação geral
dos negócios da Companhia. É responsável também, dentre outras atribuições, pela designação e
supervisão da gestão dos Diretores e pela contratação dos auditores independentes da Companhia.
Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros
presentes a qualquer reunião.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ter, no mínimo, 5
(cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral, com
mandato unificado de 1 (um) ano, considerando-se exercício anual o período compreendido entre
duas Assembleias Gerais Ordinárias, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento por seus
acionistas reunidos em Assembleia Geral. De acordo com o Estatuto Social da Companhia e com o
Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração devem
ser independentes.
Nosso Conselho de Administração não possui regimento próprio, mas segue, conforme aplicável, a Lei
das Sociedades por Ações, o Regulamento do Novo Mercado, o Contrato de Participação do Novo
Mercado e o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Os membros do Conselho de Administração da Companhia não podem (i) ocupar cargos em
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) ter ou representar
interesse conflitante com a Companhia. De mesmo modo, não poderá ser exercido o direito de voto
pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, supervenientemente, os mesmos
fatores de impedimento.
Além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei, compete ao Conselho de Administração,
nos termos do Estatuto Social da Companhia:
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 no Estatuto Social, inclusive designando o Diretor de Relações com Investidores,
observado o disposto no Estatuto Social;
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V.

Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do
artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;

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.
VIII.
IX.

Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;
Escolher e destituir a empresa de auditoria independente da Companhia;
Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender
necessários;

X.

Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua
submissão à Assembleia Geral;

XI.
XII.

Aprovar os orçamentos anuais da Companhia e suas respectivas alterações;
Manifestar previamente qualquer proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia
Geral;

XIII.

Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Estatuto Social da
Companhia, 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.
XVI.

Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;
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;
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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.
XXV.

Requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia;
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.

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.
Diretoria
A Diretoria será composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, eleitos pelo
Conselho de Administração (“Diretores”), sendo designados (i) um Diretor Presidente, (ii) um Diretor
Financeiro, (iii) um Diretor de Relações com Investidores e os demais, se eleitos, ocuparão cargos de
Diretores sem Designação Específica, conforme determinação do Conselho de Administração. Os
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Diretores serão eleitos para mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos.
Compete à Diretoria, nos termos do Estatuto Social da Companhia, administrar e gerir os negócios da
Companhia, bem como:
I.

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e
da Assembleia Geral;

II.

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;

III.

Submeter ao Conselho de Administração, o planejamento estratégico, o plano de negócios e
orçamento anual da Companhia e suas controladas;

IV.

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;

V.
VI.

Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgarem úteis ou necessários; e
Representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observado o previsto
no artigo 26 do Estatuto Social.

As atribuições específicas dos diretores podem ser consultadas no item “b” abaixo.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente, e será instalado mediante
solicitação de acionistas. Nosso Conselho Fiscal não possui regimento próprio. Sempre que instalado,
o Conselho Fiscal será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e igual
número de suplentes. Somente podem ser eleitos para o conselho fiscal pessoas naturais, residentes
no País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3
(três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, compete ao Conselho Fiscal: (i) fiscalizar, por
qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e estatutários; (ii) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu
parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia
geral; (iii) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia
geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos
de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação,
fusão ou cisão; (iv) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se
estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à
assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à
companhia; (v) convocar a assembleia geral ordinária, se os órgãos da administração retardarem por
mais de um mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou
urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (vi)
analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela companhia; (vii) examinar as demonstrações financeiras do exercício social e
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sobre elas opinar; e (viii) exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as
disposições especiais que a regulam.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não é permanente, o
Conselho Fiscal poderá ser instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas que representem,
no mínimo, 10% das Ações com direito a voto, com mandato até a primeira Assembleia Geral
Ordinária seguinte à sua instalação. Este percentual pode ser reduzido para até 1% do capital social
votante dependendo do capital social, nos termos da Instrução CVM nº 324/00.
Adicionalmente, os acionistas minoritários que representem, no mínimo, 10% das ações têm direito de
eleger separadamente um membro do Conselho Fiscal e seu suplente, e os demais acionistas poderão
eleger um membro a mais que o número total de membros eleitos pelos minoritários.
O Conselho Fiscal não pode ter membros de órgãos de administração e empregados da companhia ou
de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de
administrador da companhia. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações exige que a remuneração
dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e
estada necessárias ao desempenho da função, não poderá ser inferior, para cada membro em
exercício, a 10% da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas
de representação e participação nos lucros.
(i)

se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser
consultados
O Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal da Companhia não possuem regimento
interno.
(ii)

se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo,

suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos
da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
A Companhia não possui comitê de auditoria.
(iii)

de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria

independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de
extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável pela
aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Embora a Companhia não possua uma política formalizada de contratação de serviços extra auditoria
com o auditor independente, é responsabilidade do Conselho de Administração escolher, avaliar e
destituir esses auditores. O Conselho de Administração deve assegurar que as demonstrações
financeiras sejam auditadas por auditor independente com qualificação e experiência apropriada,
instrumento fundamental para a confiabilidade desses dados.
Para fins de avaliação do trabalho da auditoria independente, compete também ao Conselho de
Administração supervisionar a qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a aderência às
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normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as
atividades dos auditores independentes, bem como opinar sobre a contratação e destituição dos
serviços de auditoria independente.
(b)

em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em
caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado
Diretoria
Os Diretores são os representantes legais da Companhia, responsáveis, principalmente, pela
administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo
Conselho de Administração.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País,
podendo ser acionista ou não. Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração com mandato
de 3 (três) anos, permitida a reeleição e podendo, a qualquer tempo, serem por ele destituídos. Os
membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a posse dos
novos Diretores.
O Estatuto Social da Companhia dispõe que a Diretoria será composta de, no mínimo, 3 (três), e no
máximo, 7 (sete) membros, 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. O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser exercido cumulativamente com
o cargo de qualquer outro Diretor, conforme determinação do Conselho de Administração.
Compete ao Diretor Presidente supervisionar o Diretor Financeiro 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 de 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 e 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;
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IX.

Coordenar a política de pessoal (recursos humanos), organizacional, gerencial, operacional e

de marketing da Companhia;
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;
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.

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.
As funções e atribuições dos Diretores sem Designação Específica poderão ser determinadas pelo
Conselho de Administração, no momento de sua eleição.
Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância de cargo da Diretoria, o Conselho de
Administração deverá ser imediatamente convocado para eleição de substituto.
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, aplicandose o procedimento acima.
Um Diretor não poderá substituir, simultaneamente, mais do que um outro Diretor.
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
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IV. por um ou mais procuradores com poderes específicos, observado o disposto abaixo.
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.
(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se

possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação
pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente.
Não foi instalado Conselho Fiscal para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
sendo que o Conselho Fiscal instalado durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018 foi destituído na Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 29 de abril de 2019 não sendo
instalado para o exercício social findo neste ano.
(d)

se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de

cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso
positivo:
A Companhia não possui mecanismos de avaliação do Conselho de Administração ou de desempenho
de órgãos e/ou comitês. A avaliação de desempenho dos Diretores é composta de indicadores de
desempenho que são aplicados à parcela variável da remuneração, conforme descrito na letra “c” do
item 13.2 deste formulário.
(i)

a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita

somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus
membros
Não aplicável.
(ii)

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

Não aplicável.
(iii)

como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o

funcionamento deste órgão; e
Não aplicável.
(iv)

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

Não aplicável.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às Assembleias Gerais
(a)

Prazos de convocação

De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, todas as assembleias gerais da
Companhia devem ser convocadas mediante três publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e em outro jornal de grande circulação (Valor Econômico). A primeira convocação deve ser feita, no
mínimo, 15 dias antes da realização da assembleia geral, e a segunda convocação deve ser feita com
oito dias de antecedência, devendo ser instalada em conformidade com a Lei das Sociedades por
Ações. A CVM poderá, todavia, a pedido de qualquer acionista e ouvida a Companhia, em
determinadas circunstâncias, prorrogar a data da assembleia geral para que seja feita em até 30 dias
após a data de convocação.
(b)

Competências

A Assembleia Geral Ordinária se realizará anualmente, dentro dos quatro primeiros meses do ano.
Ainda, compete à Assembleia Geral, além de outras atribuições previstas na lei e no Estatuto Social da
Companhia:
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 B3;
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 do Estatuto
Social, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração; e
xi.

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração
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(c)

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia

geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Endereço Físico: na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Abrahão Gonçalves Braga, 412, Vila Livieiro, CEP 04186- 220.
Endereço Eletrônico: www.metalfrio.com.br/ri; www.cvm.gov.br
(d)

identificação e administração de conflitos de interesses

Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas Assembleias
Gerais, aplicando-se as regras constantes na legislação brasileira, caso ocorra qualquer conflito de
interesses.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, os conflitos de interesse são identificados e
administrados pelos administradores, cumprindo-lhes cientificar aos demais administradores presentes
à Reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria o seu impedimento e fazendo consignar em
ata a natureza e a extensão do seu interesse. Não se admite o voto de acionista que tenha interesse
conflitante com a matéria da ordem do dia, conforme vedação estabelecida na legislação brasileira.
(e)

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

Nossos acionistas podem ser representados na Assembleia Geral por procurador constituído há menos
de um ano que seja nosso acionista ou membro da nossa Administração, por advogado ou por uma
instituição financeira. Fundos de investimento devem ser representados pelo seu administrador. Os
administradores da Companhia não poderão votar em assembleias gerais como procuradores, quando
a ordem do dia for a aprovação dos documentos da administração (art. 134, §1º, da Lei das
Sociedades por Ações) e do Parecer do Conselho Fiscal, se houver.
(f)

formalidades

necessárias

para

aceitação

de

procurações

outorgadas

por

acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações
outorgadas por acionistas por meio eletrônico
O instrumento de procuração, acompanhado dos demais atos societários e documentos que
comprovem a regularidade da representação dos acionistas devem ser entregues na sede da
Companhia no prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia Geral. Referida instrução é
divulgada no edital de convocação das Assembleias. A Companhia não admite procurações outorgadas
por meio eletrônico.
(g)

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando

enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização
As formalidades para envio do boletim de voto à distância diretamente à companhia estão de acordo
com a Instrução CVM nº 481/2009, sendo necessário que: (i) todos os campos deverão estar
devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão estar rubricadas; (iii) a última página deverá
estar assinada pelo acionista ou por seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso, e nos termos
da legislação vigente; (iv) o boletim, acompanhado da respectiva documentação, deverá ser enviado à
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Companhia com até 7 dias de antecedência da assembleia. Não é exigido pela Companhia o
reconhecimento de firma aposta no boletim, nem notarização ou consularização.
(h)

se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto

a distância ou de participação a distância
A Companhia franquia ao Acionista a possibilidade de exercer seu direito de voto a distância por meio
de preenchimento de boletim de voto a distância, disponibilizado no prazo legal aos acionistas,
podendo estes enviá-lo: (i) à Companhia ou (ii) ao Agente de Custódia ou (iii) ao Banco Escriturador.
(i)

instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de

deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância
Conforme previsto no art. 21-L da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481”), acionistas que
representem os percentuais mínimos estabelecidos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II da ICVM 481 poderão
solicitar, respectivamente, a inclusão no boletim de voto a distância de (i) candidatos ao conselho de
administração e ao conselho fiscal da Companhia, sempre que convocada assembleia geral para sua
eleição sujeita ao procedimento de voto a distância, conforme §1º do art. 21-A, ou (ii) propostas de
deliberação para as assembleias gerais ordinárias da Companhia.
As solicitações de inclusão descritas acima deverão ser recebidas pelo Diretor Vice-Presidente
Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia (i) na hipótese de
assembleia geral ordinária, entre o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a
assembleia geral ordinária e até 25 dias antes da data prevista para sua realização, conforme
divulgada no Calendário de Eventos Corporativos da Companhia; ou (ii) na hipótese de assembleia
geral extraordinária convocada para eleição de membros do conselho de administração e do conselho
fiscal, entre o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação da referida
assembleia geral e até 45 dias antes da data de realização da assembleia, hipótese em que a
administração da Companhia comunicará ao mercado a data de realização da respectiva assembleia
geral, ainda que em caráter provisório, bem como o prazo para a inclusão de candidatos no boletim
de voto a distância.
Toda e qualquer solicitação de inclusão de propostas ou candidatos no boletim de voto a distância,
conforme descritas acima, deverão observar os requisitos legais aplicáveis, bem como o disposto nos
artigos 21-L e 21-M da ICVM 481 e deverão ser enviadas aos seguintes endereços, físicos e
eletrônicos: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Abrahão Gonçalves Braga, 412,
Vila Livieiro, CEP 04186- 220, e ri@metalfrio.com.br, aos cuidados da Gerência de Relações com
Investidores.
(j)

se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores

destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias
Não mantemos fóruns e/ou páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias Gerais.
(k)

Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito

de voto a distância
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Para exercer o direito de voto a distância, o acionista poderá fazê-lo por meio do preenchimento de
boletim de voto a distância, devendo enviá-lo: (i) à Companhia; ou (ii) ao Agente de Custódia; ou (iii)
ao Banco Escriturador, seguindo as instruções a seguir:
(i)

À COMPANHIA: juntamente com o boletim, o Acionista deve enviar cópia autenticada dos

seguintes documentos (dispensada autenticação para aqueles disponíveis no website da CVM): Pessoa
Física - documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal: RG, RNE, CNH,
passaporte e carteira de registro profissional. Pessoa Jurídica (PJ) e Fundos de Investimento (FI) - a)
documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal: RG, RNE, CNH,
passaporte e carteira de registro profissional; b) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e
atualizado (no caso de PJ), ou regulamento consolidado e atualizado do fundo (no caso de FI); e c)
documento que comprove os poderes de representação. A documentação deverá ser enviado à
Companhia com até 7 dias de antecedência da assembleia.
(ii)

AO AGENTE DE CUSTÓDIA: para tanto, os acionistas devem entrar em contato com os seus

Agentes de Custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções
de voto via boletim, assim como os documentos e informações por eles exigidos para tal.
(iii)

AO BANCO ESCRITURADOR: essa opção destina-se, exclusivamente, aos Acionistas

detentores de ações depositadas no Banco Itaú S.A., que é o banco escriturador da Companhia.
O Acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do Boletim para o agente de custódia ou
para o banco escriturador em até 7 dias antes da data de realização da assembleia, salvo se prazo
diverso for estabelecido pelo agente de custódia ou pelo banco escriturador.
O endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje
entregar o documento diretamente à companhia são os indicados abaixo:
Metalfrio Solutions S.A.
A/C Sr. Frederico da Silveira Moraes - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Avenida Abrahão Gonçalves Braga, nº 412 – Vila Liviero São Paulo – SP – CEP 04186-220
e-mail: ri@metalfrio.com.br
O endereço da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores
mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato:
Itaú Corretora de Valores S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo/SP, CEP 04538-132 Telefone Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades)
e-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração
12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre

número de reuniões ordinárias e extraordinárias
Durante o exercício social de 2020 foram realizadas 42 reuniões do Conselho de Administração, sendo
que 4 delas foram reuniões ordinárias e 38 delas foram extraordinárias.
(b)

Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou

vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui acordo de acionistas.
(c)

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do Conselho de Administração
da Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia ou reunião do Conselho, ou de atuar em
qualquer operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia.
(d)

se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho

de administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
(i)

órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor

divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
(ii)

principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de

indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção
de seus membros
A Companhia não possui política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de
Administração.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
De acordo com o Estatuto Social, a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei da Sociedades por
Ações, no Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central
do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de
Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da 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

Frederico da Silveira Moraes

09/03/1982

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2018

10/01/2022

1

955.073.021-20

Engenheiro

19 - Outros Diretores

10/01/2019

Não

0.00%

Não aplicável

Diretor Financeiro

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%

Não aplicável

Diretor Presidente

Serkan Güleç

07/12/1978

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

28/04/2021

Até AGO 2022

1

747.149.371-20

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

28/04/2021

Não

0.00%

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

06/09/1970

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

28/04/2021

Até AGO 2022

8

744.917.921-00

Administrador

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

28/04/2021

Sim

100.00%

Marcelo Faria de Lima

01/12/1961

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

28/04/2021

Até AGO 2022

15

715.269.947-04

Economista

20 - Presidente do Conselho de
Administração

28/04/2021

Sim

0.00%

Gines Planas Buil

06/07/1971

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

28/04/2021

AGO de 2022

0

135.552.978-64

Engenheiro Civil

25 - Vice Presidente Cons. de
Administração Independente

28/04/2021

Não

0.00%

Enzo dos Santos Pierobom

18/10/1982

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

14/05/2021

Até 10 de janeiro de 2022

0

311.636.228-93

Engenheiro de Produção

30 - Presidente do C.A. e Diretor
Presidente

14/05/2021

Sim

0.00%

Não aplicável

Não aplicável.

Não aplicável.

N/A
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Experiência profissional / Critérios de Independência
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.

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.
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 e
em janeiro de 2014 foi eleito Diretor Presidente.
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.
Serkan Güleç - 747.149.371-20
26U*OHopR3UHVLGHQWHH&(2GDg]OLGHU$ùIDEULFDQWHIDPLOLDUQD7XUTXLDGHVGH(OHWHPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDQDVLQG~VWULDVSOiVWLFDHDXWRPRWLYDHPVXDHPSUHVDIDPLOLDU
(OHHVWDEHOHFHXYiULDVMRLQWYHQWXUHVQD7XUTXLDHGHVHQYROYHXQRYRVSURMHWRVFRPVHXVSDUFHLURV26U*OHopIRUPDGRSHOD8QLYHUVLGDGH7pFQLFDGH<ÕOGÕ] <7h,VWDPEXO FRPR(QJHQKHLUR0HFkQLFRH
0HVWUHHP$GPLQLVWUDomRGH(PSUHVDV 0%$ SHOD(VFRODGH1HJyFLRVGD8QLYHUVLGDGHGH,VWDPEXO øhø),VWDPEXO (OHpPHPEURGR&RPLWr6HWRULDOGD&kPDUDGD,QG~VWULDGH,VWDPEXOPHPEURGD
&kPDUDGH(QJHQKHLURV0HFkQLFRVGD8&7($HGHOHJDGRGR%HúLNWDú-. &OXEHGH)XWHEROGH%HúLNWDú,VWDPEXO 26U*OHoWHYHVXDLQGHSHQGrQFLDGHYLGDPHQWHYHULILFDGDQDVXDDVVHPEOHLDGHHOHLomR26U
*OHoQRV~OWLPRV FLQFR DQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHQHQKXPDFRQGHQDomRFULPLQDOQHQKXPDFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HQHQKXPDFRQGHQDomR
WUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDO
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra - 744.917.921-00
O Sr. Guerra é atualmente Principal da Artesia Gestão de Recursos S.A. e vice-presidente do Conselho de Administração da Klimasan Klima. Tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de private equity e banco
de investimento. Foi superintendente da área de banco de investimento do Unibanco (São Paulo) e responsável da área de corporate finance do Banif Investimento (Lisboa). Também integrou as equipes do J.P.
Morgan (Nova Iorque), GE Capital Europe (Londres) e Banco Totta & Açores (Lisboa/Londres).
O Sr. Guerra é formado em Administração de Empresas pelo ISEG – Universidade de Lisboa, tendo efetuado parte da sua graduação na Universidade de Colônia na Alemanha e detém um MBA pelo Insead.
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.
Marcelo Faria de Lima - 715.269.947-04
O Sr. Lima é atualmente é membro dos conselhos de administração da Metalfrio Solutions S.A., Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., Klimansan Klima AS (Turquia), Alper Consultoria e Corretora de
Seguros S.A. e Sonae SGPS (Portugal), é sócio e co-fundador da Artesia Gestão de Recursos S.A. Fez parte do conselho de administração de diversas empresas como C1 Financial (EUA), Produquímica Indústria e
Comércio S.A., Abyara Planejamento Imobiliário S.A. e Neovia Telecomunicações S.A. Trabalhou igualmente no Banco Donaldson, Lufkin, & Jenrette, Banco Garantia e ABN Amro Bank e foi co-fundador da
AreaUtil.com.
O Sr. Marcelo Faria de Lima é atualmente Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Presidente do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. e membro do
Conselho de Administração da Sonae SGPS (Portugal) (área de Retalhos). Foi co-fundador e Diretor-Presidente do AreaUtil.com (construção civil) (2000), membro do Conselho de Administração da Neovia
Telecomunicações S.A. (telecomunicações) (2001 a 2005), membro do Conselho de Administração da Produquímica Indústria e Comércio S.A. (2007 a 2016) (indústria química) e do C1 Financial (banco) (EUA – de
2009 a 2016). O Sr. Lima formou-se em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde foi professor de Economia entre 1988 e 1989.
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.
Gines Planas Buil - 135.552.978-64
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Gines Planas Buil formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Paulista em 1998 e concluiu MBA no Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 2017. O Sr. Gines iniciou sua carreira como fundador de
uma startup de construção civil em 1993. Fundou no ano 2000 o portal de real state AREAUTIL.COM e desde 2002 desenvolveu sua carreira na Sony Pictures Entertainment (SPE), sendo hoje Vice-presidente e CIO
Latam da empresa.
O Sr. Buil, 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
Enzo dos Santos Pierobom - 311.636.228-93
O Sr. Enzo se formou em engenharia de produção pela universidade de São Paulo em 2007 e possui MBA em finanças pela Fundação Dom Cabral. . Iniciou sua carreira no Banco ABN AMRO Real como trainee
institucional, onde atuou em áreas como tesouraria, risco de crédito, business intelligence e relacionamento a clientes atacado. Teve passagem pela área de Acquisition Finance & Syndicated Loans do Banco
Santander Brasil, onde realizou mais de 90 operações de financiamento a aquisições e empréstimos sindicalizados, liderando e validando processos de Due Dilligence, construção e modelagem de Business Plan e
cenários de crédito, coordenação e preparação de processos de roadshow, estruturação de empréstimos, além de operações de mercado de capitais, incluindo ações preferenciais e debentures. Na área de Project
Finance assessorou empresas do setor de real estate, geração de energia e saneamento. Possui experiencia no relacionamento comercial com grandes grupos econômicos e assessorou, na maioria, empresas
controladas por fundos de investimento, onde atuou como principal credor de fundos como Pátria e Artesia. Em 2018, atuando pelo mercado de equity, assessorou diversas empresas na obtenção de empréstimos,
reestruturação e emissão de dívidas, venda de ativos, negociação contratual e de produtos bancários. Atualmente coordena a agenda de ESG e de implantação de ferramentas de gestão para algumas empresas
investidas do fundo Rio Verde. Sr. Enzo também teve passagem como conselheiro fiscal da Metalfrio Solutions.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Frederico da Silveira Moraes - 955.073.021-20
N/A

N/A

Petros Diamantides - 235.934.998-86
N/A

N/A

Serkan Güleç - 747.149.371-20
N/A

N/A

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

N/A

Marcelo Faria de Lima - 715.269.947-04
N/A

N/A

Gines Planas Buil - 135.552.978-64
N/A

N/A

Enzo dos Santos Pierobom - 311.636.228-93
N/A

N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui atualmente comitês instalados.

PÁGINA: 227 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

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

Fornecedor

715.269.947-04

Subordinação

Fornecedor

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor

Marcelo Faria de Lima
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Observação

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Marcelo Faria de Lima
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Marsel Sogutma A.S.
Observação

N/A
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de
despesas suportadas pelos administradores
A Companhia contratou uma apólice de seguro do ramo de responsabilidade civil para
Administradores e Diretores (D&O) com a seguradora BERKLEY International do Brasil Seguros S.A.,
com limite máximo de indenização no valor de R$75.000.000,00 e prêmio líquido no montante de R$
79.998,84 e vigência prevista para encerrar em 31 de janeiro de 2022. Referida apólice possui
cobertura de defesa legal, incluindo o pagamento de indenizações pecuniárias decorrentes de
eventuais condenações em processos judiciais e administrativos movidos por terceiros contra os
nossos Administradores e Diretores relacionados às atividades por eles desenvolvidas no exercício de
suas funções.
A Companhia declara que, na data deste Formulário de Referência, não celebrou qualquer prestação
de compromisso de indenidade com seus administradores.
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12.12 - Outras informações relevantes
12.12 - Outras informações relevantes
Lista dos cargos que nossos conselheiros ocupam no conselho de administração, conselho
fiscal, comitês e órgãos executivos de outras sociedades ou entidades.
Marcelo Faria de Lima
Sociedade
Restoque Comercio e Confecções de Roupas S.A.
Sonae SGPS (Portugal)
Klimasan Klima S.T.A.S. (Turquia)
Metalfrio Solutions A.S. (Dinamarca)
Metalfrio Solutions Sogutma S.V.T.A.S. (Turquia)
Metalfrio Servicios S.A. de C.V. (México)
Metalfrio Solutions S.A. de C.V. (México)
Artesia Gestão de Recursos S.A.
Lima & Smith Ltda.
Barroquinha Estacionamento S.A.
Nova Bahia Empreendimentos S.A.
Tira-Chapeu Empreendimentos e Participações Ltda.
Baixo Augusta Hotel Ltda.

Cargo
Presidente do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Presidente do Conselho de Administração
Diretor
Gerente
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
Sociedade
Klimasan Klima S.T.A.S. (Turquia)
Metalfrio Solutions Sogutma S.V.T.A.S. (Turquia)
Mecano Pack Embalagens S.A.

Cargo
Vice-presidente do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
Membro do Conselho Consultivo

Livinston Martins Bauermeister
Sociedade
Restoque Comercio e Confecções de Roupas S.A.

Cargo
Diretor Presidente

Serkan Güleç
Özlider

Sociedade

Presidente e CEO

Cargo

Gines Planas Buil
Sociedade
Sony Pictures Entertainment

Vice-Presidente e CIO

Cargo

Assembleia Gerais da Companhia
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos três
anos, (i) data de realização; (ii) eventuais casos de instalação em segunda convocação; e (iii) quórum
de instalação:
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12.12 - Outras informações relevantes

Evento

Matéria

Data

Instalação
Quórum
em
de
segunda
instalação
convocação

Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: (i) o relatório da administração e acerca
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017; (ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício
de 2017; (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (iv) a remuneração
dos administradores para o exercício de 2018; (v) alteração do veículo de divulgação
utilizado para as publicações legais da Companhia para o Jornal Valor Econômico; e (vi)
Assembleia instalação do Conselho Fiscal da Companhia para funcionar durante o exercício social de
Geral
2018 (“Conselho Fiscal”); (vii) fixação do número de membros do Conselho Fiscal; (viii)
Ordinária e eleição dos membros do Conselho Fiscal; e (ix) fixação da remuneração dos membros do
Extraordinária Conselho Fiscal para o exercício de 2018. Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar
sobre: (i) proposta da administração acerca da inclusão de novos itens ao objeto social
da Companhia, sem modificação essencial e/ou alteração das atividades desenvolvidas
pela Companhia, conforme ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em
11 de abril de 2018; (ii) alteração do artigo 3º do Estatuto Social, com o objetivo de
refletir referido ajuste; e (iii) consolidação do Estatuto Social, contemplando a alteração
proposta.

27/04/2018 92,88%

NÃO

Assembleia
Geral
Ordinária

Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: (i) o relatório da administração e acerca
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018;(ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de
2018; (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iv) a remuneração
dos administradores para o exercício de 2019.

29/04/2019 91,24%

NÃO

Assembleia
Geral
Ordinária

Em Assembleia Geral Ordinária, deliberar sobre: (i) o relatório da administração e acerca
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019;(ii) a proposta de destinação dos resultados do exercício de
2018; (iii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iv) a remuneração
dos administradores para o exercício de 2020.

28/04/2020 93,92%

NÃO

Assembleia
Geral
Ordinária e
Extraordinária

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;
28/04/2021

95,4%

NÃO

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.

Esclarecimentos adicionais sobre governança corporativa:
A Companhia está sujeita às seguintes práticas de governança corporativa:
MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA SEGUNDO O IBGC
O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa – IBGC, objetiva tornar o ambiente organizacional e institucional brasileiro
mais sólido, justo, responsável e transparente, estabelecendo recomendações para a criação de
melhores sistemas de governança corporativa nas organizações, visando a otimizar o valor da
organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para o seu bom desempenho e
longevidade.
A Companhia está comprometida com as melhores práticas de governança corporativa, tendo aderido
práticas recomendadas pelo IBGC, como por exemplo Vedação ao uso de informações privilegiadas e
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12.12 - Outras informações relevantes
existência de política de divulgação de informações relevantes; Conselheiros com experiência em
questões operacionais, financeiras e outros, além de experiência em participação em outros conselhos
de administração; Manutenção de um canal de denúncias (“Canal Confidencial”) para a apresentação
de denúncias ou resolução de dilemas de ordem ética; Previsão estatutária para instalação de um
Conselho Fiscal.
SEGMENTO DO NOVO MERCADO
A Companhia sujeita-se também às regras do Regulamento do Novo Mercado. Em 2000, a B3
introduziu três segmentos de negociação, com níveis diferentes de práticas de governança
corporativa, denominados Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, com o objetivo de estimular as
companhias a seguir melhores práticas de governança corporativa e adotar um nível de divulgação de
informações adicional em relação ao exigido pela legislação. Os segmentos de listagem são destinados
à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a observar
práticas de governança corporativa e exigências de divulgação de informações, além daquelas já
impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e elevam a
qualidade das informações fornecidas aos acionistas. O Novo Mercado é o mais rigoroso deles,
exigindo maior grau de práticas de governança corporativa dentre os três segmentos.
As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas
regras mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a
emitir apenas ações ordinárias; manter em circulação, no mínimo, 25% do capital social ou 15% do
capital social, desde que o volume financeiro médio diário de negociação das ações da companhia se
mantenha igual ou superior a R$25.000.000,00, considerados os negócios realizados nos últimos 12
meses; constituir um Comitê de Auditoria; aprovar regimento interno do Conselho de Administração e
de seus comitês de assessoramento; instituir área de controles internos na Companhia, entre outros.
A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contrato entre a Companhia e a B3, além
da adaptação do estatuto da Companhia de acordo com as regras contidas no Regulamento do Novo
Mercado.
As regras impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e
situação econômica das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas
minoritários de participação na administração das companhias, entre outros direitos.
O Regulamento do Novo Mercado entrou em vigor em 2 de janeiro de 2018, de modo que a
Companhia irá se adaptar a todos os requerimentos de governança corporativa descritos acima até a
Assembleia Geral Ordinária que irá ocorrer em 2022.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
13.

Remuneração dos administradores

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:
2020
Remuneração Fixa

Remuneração
Variável

Remuneração
baseada em ações

Total
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Conselho de Administração

23%

77%

N/A

100%

Diretoria

100%

11%

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.
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
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
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

por

subsidiárias,

controladas

ou

controladores diretos ou indiretos
Não aplicável.
(g)

Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável
(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.
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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 31/12/2021 - 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

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

4.000.000,00

10.000.000,00

0,00

14.000.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

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

908.271,01

4.275.498,05

0,00

5.183.769,06

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

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

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

3.908.271,01

4.275.498,05

0,00

8.183.776,06

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

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

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

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

Observação

Total da remuneração

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

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

868.000,00

2.950.110,43

107.100,00

3.925.210,43
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
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

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

Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação nos resultados

previsto

no

plano
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
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

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
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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
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
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
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 - Opções em Aberto
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
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.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções
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 Detidas Por Órgão
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
Grupo e pessoas
ligadas

Valor Mobiliário/
Derivativo

Características
dos Títulos

Quantidade

Conselho de
Administração

Ações

Ordinárias

Diretoria

Ações

Ordinárias

Mesma
Espécie/
Classe

Total

2.211.393

53,85%

53,85%

222

0,01%

0,01%
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
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
31/12/2020

31/12/2019

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Conselho Fiscal

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

1.019.225,20

983.370,14

781.655,60

206.400,00

173.600,00

0,00

20.400,00

35.700,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2019

N/A

31/12/2018

N/A

Conselho de Administração
31/12/2019

N/A

31/12/2018

N/A

Conselho Fiscal
31/12/2019

Apesar de a média para o exercício ser de 1 membro, ao longo do ano houve mais de um Conselheiro Fiscal.

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
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.
A Companhia declara que, na data deste Formulário de Referência, não celebrou qualquer prestação
de compromisso de indenidade com seus administradores.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
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
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
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
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

4

3

3

3

Dezembro
Total

4
45

3
36

3
36

3
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

Setembro

4

3

3

3

Outubro

4

3

3

3

Novembro

4

3

3

3

Dezembro
Total

4
45

3
36

3
36

3
36

Média

3,75

3

3

3
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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

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
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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

0

0

0

3

Dezembro
Total

0
0

0
0

0
12

3
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

Novembro

0

0

0

3

Dezembro
Total

0
0

0
0

0
12

3
21

Média

0

0

1,00

1,75
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
14. Recursos humanos
14.1 - Descrições dos recursos humanos
(a)
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
O número total de colaboradores da Companhia e suas controladas, nos exercícios encerrados em 31
de dezembro de 2018, 2019 e 2020, está representado na tabela abaixo:

Atividade
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Administrativos

1.159

1.265

1.269

Operacionais

1.835

1.939

2.312

Total

2.994

3.204

3.581

Em 31 de dezembro de 2020, o quadro de funcionários da Companhia (controladora) era composto
por 1.440 colaboradores, dos quais 872 colaboradores eram da área operacional e 568 eram da área
administrativa.
A tabela abaixo apresenta o número de colaboradores da Companhia (controladora) nos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020 , assim como o número de colaboradores por
funções administrativas, assim considerados os cargos relacionados ao setor financeiro, marketing,
contabilidade, dentre outros, e operacionais, assim considerados os cargos relacionados à logística,
fabricação de produtos, vendas, dentre outros:

Atividade
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Administrativos

512

531

568

Operacionais

685

631

872

1.197

1.162

1.440

Total

Em 31 de dezembro de 2020, o quadro de funcionários das controladas da Metalfrio na Turquia era
composto por 1.441 colaboradores, dos quais 965 colaboradores eram da área operacional e 476
eram da área administrativa. Abaixo, o quadro apresenta o número de colaboradores das controladas
da Metalfrio na Turquia em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
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Atividade
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Administrativos

392

438

476

Operacionais

643

682

965

1.035

1.120

1.441

Total

Em 31 de dezembro de 2020, o quadro de funcionários das controladas da Metalfrio no México era
composto por 603 colaboradores, dos quais 423 colaboradores eram da área operacional e 180 eram
da área administrativa. Abaixo, o quadro apresenta o número de colaboradores das controladas da
Metalfrio no México em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.

Atividade
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Administrativos

194

237

180

Operacionais

412

556

423

Total

606

793

603

Em 31 de dezembro de 2020, o quadro de funcionários da Metalfrio na Rússia era composto por 97
colaboradores nas áreas operacional e administrativa, dos quais 52 colaboradores são da área
operacional e 45 são da área administrativa. Abaixo, o quadro apresenta o número de colaboradores
da Metalfrio na Rússia em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.

Atividade
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Administrativos

61

59

45

Operacionais

95

70

52

156

129

97

Total
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
(b)

número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e

por localização geográfica)
Na tabela abaixo, a Companhia apresenta o número de terceirizados registrado em 31 de dezembro
de 2020:

(c)

Localização

Cozinha/
Alimentação

Conservação/ Carregamento/
Limpeza
Logística

Portaria/
Segurança

Administrativo/
Industrial

Total

Brasil

15

10

16

10

8

59

Turquia

31

0

101

30

5

167

México

11

0

0

18

0

29

Rússia

0

0

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0

1

1

Total

57

10

117

58

14

256

índice de rotatividade

Os índices de rotatividade nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
estão descrito na tabela abaixo. Tal índice é calculado pela divisão entre o número de funcionários
que saiu pelo número total de funcionários da Companhia.
31/12/2020

Índice de
Rotatividade

31/12/2019

Índice de
Rotatividade

31/12/2018

Índice de
Rotatividade

Brasil

Turquia

México

Rússia

Dinamarca

2,57%

1,80%

3,96%

5,59%

0,00%

Brasil

Turquia

México

Rússia

Dinamarca

2,19%

1,60%

5,09%

7,36%

0,0%

Brasil

Turquia

México

Rússia

Dinamarca

1,71%

1,22%

0,43%

2,77%

0,0%
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos
14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
Não foram verificadas alterações relevantes no número de funcionários da Companhia nos últimos três
exercícios sociais.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados
14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
(a)

política de salários e remuneração variável

Todos os empregados da Companhia têm direito a uma remuneração variável de acordo com seu
desempenho, definida por indicadores específicos para cada setor da Companhia. Além disso, para
promover o interesse dos empregados no aprimoramento contínuo do processo produtivo, a
Companhia

incentiva

a

iniciativa

de

sugerir

soluções

(economicamente

viáveis,

sócio

e

ambientalmente responsáveis) para o aprimoramento de funções e processos nas fábricas com
recompensas financeiras na efetiva implementação de tais soluções sugeridas. Com relação à política
de bônus da Companhia, a quantidade de salários deve variar de acordo com o cargo, devido aos
desafios envolvidos em cada nível hierárquico. O bônus adicional é distribuído se a Companhia
alcançar a meta de seus resultados esperados e são elegíveis ao adicional de bônus todos os que
atenderam, pelo menos, 70% das metas individuais. Os critérios para avaliação são definidos pelo
Conselho de Administração e pelo Diretor Presidente.
(b)

política de benefícios

A Companhia oferece alguns outros benefícios dependendo da unidade industrial, como assistência
médica, seguro de vida, restaurante no local de trabalho, vale transporte/ estacionamento, cesta
básica e a opção de assistência odontológica.
(c)

característica dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não

– administradores, identificando: (i) condições para exercício; (ii) preços de exercício; (iii)
prazos de exercício; (iv) quantidade de ações comprometidas pelo plano
Não aplicável, visto que a Companhia não possui planos de remuneração baseados em ações.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos
14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
A Companhia mantém boas relações com sindicatos que representam seus empregados. A Companhia
não teve problemas relevantes de relações com sindicatos de seus empregados.
Nos últimos três exercícios sociais, os colaboradores da Companhia não realizaram greves ou
paralisações.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 14.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-MG

Não

Marcelo Faria de Lima
715.269.947-04

Sim

19/05/2021

Não
44.902

1,090%

0

0,000%

44.902

1,090%

1.455.372

35,440%

1.705.223

41,520%

Rio Verde Consultoria e Participações Ltda
04.422.992/0001-04

Brasileira-SP

Não

Sim

19/05/2021

Não
1.455.372

35,440%

0

0,000%

Almond Tree LLC
19.357.469/0001-00

Estrangeira

Sim

Erwin Theodor Herman Louise Russel
1.705.223

Não

41,520%

Não

19/05/2021

Fisica

213.738.288-11

0

0,000%

Peach Tree LLC
08.927.939/0001-08

Estrangeira

Sim

Marcelo Faria de Lima

Não

Sim

19/05/2021

Fisica

715.269.947-04

651.784

15,870%

0

0,000%

651.784

15,870%

249.463

6,080%

0

0,000%

249.463

6,080%

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 30/04/2015
0
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ
Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

0,000%

4.106.744

100,000%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL
4.106.744

100,000%

0
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Almond Tree LLC

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

19.357.469/0001-00

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

Estrangeira

Não

Sim

15/06/2020

TOTAL

Zircon Investment Group LLC

Sim

Erwin Theodor Herman Louise Russel

100

100,000

Fisica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

213.738.288-11
100

100,000

PÁGINA: 269 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Peach Tree LLC

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

08.927.939/0001-08

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

Sim

15/06/2020

TOTAL

Turquoise Capital C.V.
10.240.148/0001-57

Estrangeira

Sim

Não
Marcelo Faria de Lima

100

100,000

Fisica
0

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

0,000

715.269.947-04
100

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rio Verde Consultoria e Participações Ltda

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.422.992/0001-04

OUTROS

16

0,160

08.927.939/0001-08

Estrangeira

0

0,000

16

Sim

15/06/2020

0,160

Peach Tree LLC

Sim

Não
Marcelo Faria de Lima

9.984

99,840

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

Fisica

715.269.947-04

0

0,000

9.984

99,840

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL

10.000

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Peach Tree LLC

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

08.927.939/0001-08

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

Estrangeira

Não

Sim

15/06/2020

0

0,000

100

TOTAL

Turquoise Capital C.V.
10.240.148/0001-57
Não
100

100,000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

100,000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Turquoise Capital C.V.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

10.240.148/0001-57

Marcelo Faria de Lima
715.269.947-04

Brasileira-MG

Não

Sim

15/06/2020

99,999

0

0,000

9.999

99,999

Não
9.999
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1

0,001

0

0,000

1

0,001

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Zircon Investment Group LLC
Erwin Theodor Herman Louise Russel
213.738.288-11

Holandesa

Não

Sim

15/06/2020

100,000

0

0,000

100

100,000

Não
100
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

100

100,000

0

0,000

100

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Turquoise Capital C.V.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

10.240.148/0001-57

Marcelo Faria de Lima
715.269.947-04

Brasileira-MG

Não

Sim

15/06/2020

99,999

0

0,000

9.999

99,999

Não
9.999
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1

0,001

0

0,000

1

0,001

10.000

100,000

0

0,000

10.000

100,000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

19/05/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

424

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

15

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

1.895.139

46,150%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

1.895.139

46,150%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
A Companhia não possui acordo de acionistas arquivado em sua sede ou do qual o controlador seja
parte.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Não houve nos três últimos exercícios sociais alterações relevantes nas participações dos membros do
grupo de controle e administradores da Companhia.
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15.7 - Principais Operações Societárias
15.7 - Principais operações societárias
a) evento

Aquisição da 3L Locações e Serviços S.A.

b) principais
condições do negócio

Em 25 de junho de 2019, a Begur Transportes Rodoviários, Logística e Serviços Ltda. (“Begur”), controlada da
Companhia, aprovou, em sede de reunião de sócios, a aquisição de 100% do capital social da 3L Locações e
Serviços S.A. (“3L”), pelo valor total de R$800,00.

c) sociedades
envolvidas

Begur e 3L

d) efeitos resultantes
da operação no
quadro acionário

Por meio da aquisição, a Begur passou a adquirir a totalidade das ações da 3L.

e) mecanismos
utilizados para
garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas

Aprovação em Reunião de Sócios realizada em 25 de junho de 2019, devidamente registrada perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 23 de agosto de 2019, sob o nº 449.725/19-4.

f) quadro societário
antes e depois da
operação

Antes da Incorporação:

Depois da Incorporação:
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15.7 - Principais Operações Societárias
a) evento

Aquisição da Assets365

b) principais
condições do negócio

Em 1º de novembro de 2020, a Companhia firmou contrato de compra e venda com a Elstat Limited
para aquisição da totalidade das ações da Assets 365 Limited, localizada no Reino Unido. O valor
da transação foi de GBP 1.202 mil, equivalentes a R$ 8.416 mil.

c) sociedades
envolvidas

Metalfrio Solutions S.A. e Assets365

d) efeitos resultantes
da operação no
quadro acionário

Por meio da aquisição, a Companhia adquiriu a totalidade das ações da Assets365.

e) mecanismos
utilizados para
garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas

Aprovação em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de julho de 2020

f) quadro societário
antes e depois da
operação

Antes da Incorporação:

Depois da incorporação:
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15.7 - Principais Operações Societárias
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico
15.8 - Outras informações relevantes
Em complemento às informações prestadas no item 15./2 acima:
Em 1 de junho de 2020, a Rio Verde Consultoria e Participações Ltda. (“Rio Verde”) celebrou o
Contrato de Opção de Compra de Ações com o Sr. Felipe Morgado Garcia (“Felipe”), diretor da
Metalfrio Solutions S.A. (“Companhia”), no qual concedeu ao Sr. Felipe a opção de compra de até
22.912 ações ordinárias de titularidade da Rio Verde e de emissão da Companhia, representativas de
0,56% de seu capital social. A opção pode ser exercida pelo Sr. Felipe pelo pagamento de um preço
por ação estabelecido entre as partes até junho de 2024. Na data deste Formulário de Referência, a
Rio Verde detém 1.455.372 ações ordinárias da Companhia, representativas de 35,44% de seu capital
social.
Também em 1 de junho de 2020, a Almond Tree LLC (“Almond Tree”) celebrou o Contrato de Opção
de Compra de Ações com o Sr. Felipe, no qual concedeu ao Sr. Felipe a opção de compra de até
18.156 ações ordinárias de titularidade da Almond Tree e de emissão da Companhia, representativas
de 0,44% de seu capital social. A opção pode ser exercida pelo Sr. Felipe pelo pagamento de um
preço por ação estabelecido entre as partes até junho de 2024. Na data deste Formulário de
Referência, a Almond Tree detém 1.705.233 ações ordinárias da Companhia, representativas de
41,52% de seu capital social.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16. Transações com partes relacionadas
16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
As decisões referentes a transações entre a Companhia e partes relacionadas são tomadas pela
Diretoria ou pelo Conselho de Administração, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do
Estatuto Social da Companhia.
É vedada a participação de qualquer dos administradores no processo de tomada de decisão em
qualquer operação social em que o mesmo tiver interesse conflitante com o da Companhia, bem como
na deliberação que a respeito tomarem os outros administradores, nos termos da Lei das Sociedades
por Ações.
A Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito
com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da companhia; (ii) receber, em razão de seu
cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante
do respectivo estatuto social ou concedida através de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer
operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas deliberações que a
respeito tomarem os demais conselheiros.
Além do disposto na Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social da Companhia dispõe que
compete ao Conselho de Administração aprovar previamente qualquer transação ou conjunto de
transações cujo valor seja igual ou superior a R$1 milhão anuais envolvendo a Companhia e qualquer
parte relacionada direta ou indiretamente.
Por observar todas estas questões, a Companhia acredita que todos os contratos firmados com partes
relacionadas observam condições equânimes de mercado (arm’s length basis).
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Klimasan

31/12/2012

3.800,21

R$ 3.659,05

R$3.800,21

Indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
Metalfrio México

31/12/2019

4.955.560,00

R$ 6.620.595,80

R$ 4.955.560,00

02 anos

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio Turquia

31/12/2019

103.639.900,01

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

R$ 230.908.919,72

R$103.639.900,01

01 ano

SIM

5,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Mútuo Passivo com controlada no exterior, sendo que estes valores são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
3L

31/12/2020

13.339.774,05

R$ 11.579.532,33

R$ 13.339.774,05

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada indireta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio México

31/12/2016

4.575.053,86

R$ 346.551,30

R$ 4.575.053,86

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se a venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Metalfrio - México

31/12/2012

169.052,26

R$ 362.196,86

R$ 169.052,26

Indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Devedor

0,000000

Especificar
Rome Investment

31/12/2015

5.822.000,00

R$ 8.264.057,84

R$ 5.822.000,00

02 anos

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes valores são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos operacionais

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Rome Investment

31/12/2014

25.842.000,00

R$ 3.565.983,63

R$ 25.842.000,00

02 anos

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo Passivo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos operacionais.

Posição contratual do emissor

Devedor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Indeterminado

NÃO

Especificar
Metalfrio Bolívia

31/12/2019

65.476,40

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

R$ 88.573,90

R$ 65.476,40

0,000000

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2013

1.462.637,61

R$ 82.298,44

R$ 1.462.637,61

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2014

129.712,59

R$ 20.107,95

R$ 129.712,59

Indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2014

5.389,75

R$ 1.020,63

R$ 5.389,75

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à Compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Begur

31/12/2020

10.676.865,96

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

R$ 1.310.992,62

R$ 10.676.865,96

Indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2009

385.976,74

R$ 2.728,27

R$ 385.976,74

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2010

920.850,07

R$ 112.894,47

R$ 920.850,07

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2013

46.000,00

R$ 94.094,05

R$ 46.000,00

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Klimasan

31/12/2013

9.808,53

R$ 1.766,83

R$ 9.808,53

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2015

3.790.492,50

R$ 754.979,35

R$ 3.790.492,50

02 anos

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos operacionais.

Posição contratual do emissor

Credor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Indeterminado

NÃO

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2015

13.245,11

R$ 22.444,66

R$ 13.245,11

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio EUA

31/12/2016

1.019.727,70

R$ 523.580,85

R$ 1.019.727,70

02 anos

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio México

31/12/2019

5.542,26

R$ 7.656,30

R$ 5.542,26

Indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2020

200.457,38

R$ 205.963,41

R$ 200.457,38

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Rome Investment

31/12/2016

6.886.000,00

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

R$ 1.440.604,63

R$ 6.886.000,00

02 anos

SIM

5,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Begur Transp. Rodov. Log. E Serv. Ltda

31/12/2019

10.075.045,84

R$ 0,00

R$ 10.075.045,84

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2014

7.443,99

R$ 17.071,31

R$ 7.443,99

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio Bolívia

31/12/2018

66.481,60

R$ 92.774,97

R$ 66.481,60

Indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio EUA

31/12/2018

919.920,00

R$1.403.975,12

R$ 919.920,00

02 anos

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Begur Transp. Rodov. Log. E Serv. Ltda

31/12/2018

10.764.381,94

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

R$0,00

R$ 10.764.381,94

Indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Rome Investment.

31/12/2018

32.616.000,00

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

R$0,00

R$ 32.616.000,00

02 anos

SIM

5,000000

Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação

Mútuo Passivo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Metalfrio - Bolívia

31/12/2017

934.090,97

R$ 1.071.070,11

R$ 934.090,67

Indeterminado

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
FMG Serviços e Consultoria

31/12/2020

281.600,00

R$ 337.361,55

R$ 281.600,00

5 anos

SIM

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Outras partes relacionadas

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se a contrato de mútuo entre a Companhia e a FMG. O Sr. Felipe Morgado Garcia, diretor estatutário da Companhia é sócio da FMG
Serviços e Consultoria.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio México

31/12/2018

6.533,53

R$ 9.042,26

R$ 6.533,53

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio México

31/12/2018

44.913.000,00

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

R$ 23.415.164,55

R$ 44.913.000,00

02 anos

SIM

5,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2012

1.621.892,71

R$ 54.178,10

R$ 1.621.892,71

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços.

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
3L

31/12/2019

557.541,05

R$ 0,00

R$ 557.541,02

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada indireta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Klimasan

31/12/2014

11.320,25

R$ 220,86

R$ 11.320,25

Indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2017

43.803.000,00

R$ 9.360.281,60

R$ 43.803.000,00

02 anos

SIM

5,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Rome Investment

31/12/2017

58.759.256,00

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

R$ 2.109.401,78

R$ 58.759.256,00

02 anos

SIM

5,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Marsel Sogutma A.S.

31/12/2020

36.342.833,47

R$ 16.794.919,72

R$ 36.342.833,47

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Distribuidora de peças para refrigeração

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de peças para a Marsel Sogutma A.S., distribuidora de peças para refrigeração efetuadas pela controlada indireta 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.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Begur

31/12/2020

236.020,02

R$ 236.020,02

R$ 236.020,02

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - EUA

31/12/2017

4.396.241,32

R$ 2.401.333,87

R$ 4.396.241,32

02 anos

SIM

5,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Mútuo

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Mútuo Ativo com controlada no exterior, sendo que estes créditos são destinados a financiamentos de capital de giro e aquisições de ativos
operacionais e não possuem prazo determinado de pagamento.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio Bolívia

31/12/2016

228.000,00

R$ 122.372,01

R$ 228.000,00

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Begur Transporte Rodoviario e Logistico LTDA

31/12/2019

1.464.064,67

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

R$ 0,00

R$ 1.464.064,67

Indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Klimasan

31/12/2019

20.354,68

R$ 0,00

R$ 20.354,68

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Indireta

Objeto contrato

Compra de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se a compra de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Marsel Sogutma A.S.

31/12/2019

17.705.541,04

R$ 0,00

R$ 17.705.541,04

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Distribuidora de peças para refrigeração

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de peças para a Marsel Sogutma A.S., distribuidora de peças para refrigeração efetuadas pela controlada indireta 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. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Metalfrio - México

31/12/2011

1.233.447,50

R$ 138.163,27

R$ 1.233.447,50

Indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Controlada direta

Objeto contrato

Venda de produtos, peças ou serviços

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Refere-se à venda de produtos acabados, peças ou serviços. Estas operações são realizadas em condições de mercado, nos mesmos prazos e
condições praticadas com terceiros.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do
pagamento compensatório adequado
(a) Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses
A Companhia adota práticas de governança corporativa recomendadas e/ou exigidas pela legislação e
aquelas previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Em linha com
as melhores práticas de governança corporativa, a Companhia adota e incentiva entre seus
administradores e colaboradores elevados padrões de integridade e ética em todas as suas atividades,
objetivando continuamente a valorização da Companhia e de suas ações, a proteção de seus
investidores, empregados, acionistas e clientes, a igualdade no tratamento dos acionistas e a
transparência das informações ao mercado.
Conforme descrito no item 16.1, é vedada a participação de qualquer dos administradores da
Companhia no processo de tomada de decisão em qualquer operação social em que o mesmo tiver
interesse conflitante com o da Companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os
outros administradores, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Desta forma, eventuais conflitos
de interesses são mitigados pelas regras de governança corporativa adotadas pela Companhia.
Ademais, a Companhia, seus acionistas e administradores se obrigam a resolver eventuais conflitos
por meio da arbitragem, conforme prevê o Estatuto Social da Companhia.
A Companhia utiliza para seus empréstimos intercompanhia uma taxa de juros equivalente à de novas
captações com terceiros. Adicionalmente, para vendas de produtos e serviços, é utilizado um transfer

pricing mínimo que é definido pela Companhia.
(b) Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
A Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou exigidas pela
legislação, incluindo aquelas previstas no Regulamento do Novo Mercado.
Conforme descrito no item 16.1 deste Formulário de Referência, é vedada a participação de qualquer
dos administradores da Companhia no processo de tomada de decisão em qualquer operação social
em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, bem como na deliberação que a respeito
tomarem os outros administradores, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, o
Estatuto Social dispõe que compete ao Conselho de Administração 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. Desta forma,
eventuais conflitos de interesses são mitigados pela própria política de governança corporativa da
Companhia. Ademais, a Companhia, seus acionistas e administradores se obrigam a resolver
eventuais conflitos por meio da Arbitragem, conforme prevê o Estatuto Social.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas
16.4 - Outras informações relevantes
Em complemento, a Companhia informa que as transações com partes relacionadas realizadas por sua
controlada na Turquia foram devidamente informadas no item 16.2 deste Formulário de Referência.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
17/04/2017
Tipo de capital
17/04/2017
Tipo de capital
17/04/2017
Tipo de capital
17/04/2017

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

Não aplicável

4.106.754

0

4.106.754

Não aplicável

4.106.754

0

4.106.754

Não aplicável

4.106.754

0

4.106.754

Não aplicável

4.106.754

0

4.106.754

Capital Emitido
244.038.820,53
Capital Subscrito
244.038.820,53
Capital Integralizado
244.038.820,53
Capital Autorizado
244.038.820,53
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17.2 - Aumentos do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais e no período de três meses findo em 31 de março de 2020, não foram realizados
aumentos do capital social da Companhia.
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

61.601.310

0

61.601.310

4.106.754

0

4.106.754

Grupamento
17/04/2017
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais não houve redução do capital social da Companhia.
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17.5 - Outras Informações Relevantes
17.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 17.

PÁGINA: 310 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Em cada Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração deverá fazer uma
recomendação acerca da destinação do lucro líquido que a Companhia tiver apurado no exercício
anterior e a distribuição de dividendos aos seus acionistas, com base em demonstrações
financeiras anuais não-consolidadas. Aos acionistas da Companhia é assegurado o direito ao
recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício,
diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva
legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas
reservas formadas em exercícios anteriores. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser
limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as ações podem ser resgatadas mediante
determinação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, devendo ser aprovado por
acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações atingidas. Observado o disposto no
artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas
dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela
Assembleia Geral.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

N/A

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia e tampouco
as deliberações adotadas pelos seus acionistas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas
dos seguintes direitos:
(i) direito a participar na distribuição dos lucros;
(ii) direito a participar, na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de
quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia;
(iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações;
(iv) direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios
sociais; e,
(v) direito de retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes relativas aos valores mobiliários de emissão da
Companhia.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a alienação de controle da Companhia, tanto por meio
de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das demais Ações dos outros 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.
Os acionistas também têm direito de alienação de suas Ações Ordinárias em oferta pública a ser
realizada pelo acionista controlador, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de
cancelamento de listagem no Novo Mercado, pelo seu respectivo valor econômico apurado mediante
elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada e independente, com experiência
comprovada e escolhida pela assembleia geral de acionistas titulares de Ações Ordinárias em
circulação a partir de lista tríplice apresentada pelo conselho de administração da Companhia, sendo
que os custos de elaboração de referido laudo deverão ser integralmente suportados pelo acionista
controlador.
Assim, o cancelamento do registro de companhia aberta só pode ocorrer caso o controlador ou a
própria companhia realize uma oferta pública de aquisição de todas as Ações de sua emissão em
circulação, sendo observados os seguintes requisitos:
•

que o preço ofertado seja justo, na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações; e

•

que os acionistas titulares de mais de dois terços das Ações em circulação tenham concordado

expressamente com o cancelamento do registro ou aceitado a oferta pública, sendo que, para tanto,
considera-se Ações em circulação apenas aquelas Ações cujos titulares tiverem concordado
expressamente com o cancelamento do registro ou tiverem se habilitado para o leilão de oferta
pública.
A Lei das Sociedades por Ações define preço justo como sendo aquele apurado com base nos
critérios, adotados de forma isolada ou de patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a
preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das Ações
no mercado ou com base em outro critério aceito pela CVM.
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social, o preço mínimo das Ações na
oferta pública de aquisição de Ações a ser efetuada para o cancelamento do registro de companhia
aberta deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação elaborado por
empresa especializada e independente, com experiência comprovada, que será escolhida pela
assembleia geral a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração.
É assegurada a revisão do valor da oferta, no caso de titulares de no mínimo 10% das Ações em
circulação no mercado requererem aos Administradores que convoquem assembleia especial dos
acionistas para deliberar sobre a realização de nova avaliação, pelo mesmo ou por outro critério, para
determinação do valor da Companhia. Tal requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias,
contados da divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado. Os acionistas que
requisitarem a realização de nova avaliação, bem como aqueles que votarem a seu favor, deverão
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
ressarcir a Companhia pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial
da oferta pública. Caso o valor apurado na segunda avaliação seja maior, a oferta pública deverá
obrigatoriamente adotar esse valor maior.

PÁGINA: 313 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
O Estatuto Social não estabelece exceções ao exercício de direitos patrimoniais ou políticos dos
acionistas. Todavia, os acionistas terão seus direitos suspensos, na forma do artigo 120 da Lei das
Sociedades por Ações, caso não cumpram obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a
suspensão logo que cumprida a obrigação. Adicionalmente, nos termos do artigo 171, parágrafo 4° da
Lei das Sociedades por Ações, o direito de preferência pode estar sujeito a prazo decadencial,
estabelecido pelo Estatuto Social e não inferior a trinta dias.

PÁGINA: 314 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2020

Ações

30/06/2020

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

9.818.388

109,08

61,00 R$ por Unidade

74,31

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

364.851

109,00

53,01 R$ por Unidade

61,03

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.062.991

130,00

78,00 R$ por Unidade

97,40

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.091.763

78,00

60,00 R$ por Unidade

66,74

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

119.369

59,00

47,62 R$ por Unidade

57,91

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

170.890

52,95

47,62 R$ por Unidade

48,73

30/09/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

135.885

72,00

49,15 R$ por Unidade

62,81

31/12/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

91.619

69,99

61,00 R$ por Unidade

64,74

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.836.077

54,19

38,81 R$ por Unidade

43,08

30/06/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.581.150

52,98

41,50 R$ por Unidade

47,11

30/09/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

7.486.018

50,00

43,00 R$ por Unidade

47,29

31/12/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

184.862

60,00

47,50 R$ por Unidade

51,83

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

30/09/2020

Ações

31/12/2020

Ações

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

30/06/2019

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures simples, não conversíveis em ações da espécie quirografária, em série
única da 1ª emissão

Data de emissão

17/06/2019

Data de vencimento

17/12/2022

Quantidade
(Unidades)

118.000

Valor total
(Reais)

118.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

94.599.584,25

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, e somente poderão ser negociadas em
mercados regulamentados após decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou
aquisição pelo investidor, observado o disposto na Instrução CVM 476, e observado o
cumprimento pela Companhia das obrigações previstas no artigo 17 da mesma
Instrução.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, mediante deliberação
de seus órgãos societários competentes, realizar uma oferta de resgate antecipado total
das debêntures, endereçada a todos os debenturistas, sem distinção, sendo
assegurado a todos igualdade de condições para aceitar a Oferta de Resgate
Antecipado das debêntures de sua titularidade.
O valor a ser pago pela Companhia aos debenturistas que aderirem ao resgate
antecipado será equivalente ao valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário
das debêntures a serem resgatadas, acrescido da (i) remuneração calculada “pro rata
temporis” e de encargos moratórios, se for o caso, desde a primeira data de
integralização, ou da última data de pagamento da remuneração, o que ocorrer por
último, até a data do efetivo resgate antecipado total e (ii) de eventual prêmio de resgate
oferecido aos debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, o qual não poderá, em
nenhuma hipótese, ser negativo.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Remuneração - O Valor Nominal Unitário das debêntures não será corrigido ou
atualizado monetariamente por qualquer índice. As debêntures farão jus, a partir da
primeira data de integralização, a uma remuneração correspondente a 100% (cem por
cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – depósitos
interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente
pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet
(http://www.b3.com.br), acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a (i)
2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor
nominal unitário das debêntures, conforme o caso, calculados de forma exponencial e
cumulativa “pro rata temporis” por dias úteis decorridos desde a primeira data de
integralização das debêntures ou da data de pagamento da remuneração
imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até 17 de dezembro de 2020
(exclusive); e (ii) 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis incidente sobre o saldo do valor nominal
unitário das debêntures, calculados de forma exponencial e cumulativa “pro rata
temporis” por dias úteis decorridos, desde 17 de dezembro de 2020 (inclusive) ou da
data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último,
até a data de seu efetivo pagamento (exclusive), sendo o cálculo da remuneração
realizado em conformidade com a fórmula prevista na escritura de emissão.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os direitos assegurados somente poderão ser alterados pelos debenturistas reunidos
em Assembleia Geral de Debenturistas, observadas as regras de instalação e o quórum
de deliberação previstos na escritura de emissão.

Outras características
relevantes

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das debêntures ou resgate antecipado, (i) o valor nominal
unitário das debêntures será amortizado (a) 20% em 17 de junho de 2020; e (b)
mensalmente, em 13 (treze) parcelas, a serem pagas sempre no dia 17 (dezessete) de
cada um dos meses do ano, sendo o primeiro pagamento em 17 de dezembro de 2021
e o último em 17 de dezembro de 2022, com carência entre 17 de dezembro de 2020
(inclusive) e 17 de dezembro de 2021 (exclusive); e (ii) a remuneração será paga (a)
trimestralmente, a partir da data de emissão até 17 de dezembro de 2020, sendo o
primeiro pagamento em 17 de setembro de 2019; e (b) mensalmente, a partir de 17 de
dezembro de 2020, sendo o último pagamento em 17 de dezembro de 2022.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
0

Investidores Institucionais
0

1
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação
18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sob
o símbolo “FRIO3” e sob o ISIN nº BRFRIOACNOR2, desde 13 de abril de 2007.
As debêntures simples, não conversíveis em ações, da 1ª Emissão da Companhia descritas na seção
18.5 são admitidas à negociação em mercado secundário na B3 (CETIP21 – Títulos e Valores
Mobiliários).
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados
estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição
18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do
emissor
Primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição
Em 10 de junho de 2019, o Conselho de Administração da Companhia autorizou a primeira emissão
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária. 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$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e foram emitidas 250.000 (duzentos e
cinquenta mil) debêntures com valor nominal unitário de R$1.000,00. As debêntures terão prazo de
vencimento de 36 meses, a contar da data da emissão, vencendo-se, portanto, em 17 de junho de
2022. Para informações mais detalhadas, vide seção 18.5 do Formulário de Referência.
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.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas
18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
(a)

Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Os recursos no montante R$118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de reais) foram destinados para
o pagamento de dívidas da Companhia assumidas com entidades integrantes do grupo econômico do
Banco do Brasil S.A.
(b)

Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas

de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não houve qualquer desvio relevante entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos documentos da oferta. Os recursos foram utilizados na forma descrita na
escritura de emissão, observada a ordem de prioridade estabelecida em referido documento.
(c)

Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não aplicável.

PÁGINA: 323 de 336

Formulário de Referência - 2021 - METALFRIO SOLUTIONS S.A.

Versão : 4

18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição
18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações
de emissão de terceiros
Não aplicável, dado que a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações de
emissão de terceiros desde a data de sua constituição.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
18.12 - Outras informações relevantes
Informações adicionais ao item 18.5:
Características dos valores mobiliários - Debêntures
Remuneração

O Valor Nominal Unitário das debêntures não será corrigido ou atualizado
monetariamente por qualquer índice. As debêntures farão jus, a partir da
primeira data de integralização, a uma remuneração correspondente a 100%
(cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI depósitos interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível
em
sua
página
na
internet
(http://www.b3.com.br),
acrescida
exponencialmente de sobretaxa equivalente a (i) 2,70% (dois inteiros e setenta
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias
úteis incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal
unitário das debêntures, conforme o caso, calculados de forma exponencial e
cumulativa “pro rata temporis” por dias úteis decorridos desde a primeira data
de integralização das debêntures ou da data de pagamento da remuneração
imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até 17 de dezembro de 2020
(exclusive); e (ii) 3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis incidente sobre o saldo
do valor nominal unitário das debêntures, calculados de forma exponencial e
cumulativa “pro rata temporis” por dias úteis decorridos, desde 17 de
dezembro de 2020 (inclusive) ou da data de pagamento da remuneração
imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo
pagamento (exclusive), sendo o cálculo da remuneração realizado em
conformidade com a fórmula prevista na escritura de emissão.

Vencimento Antecipado

O Agente Fiduciário mediante comunicação por escrito à Companhia, deverá
declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às debêntures
e exigir o pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada
nos termos da Escritura, bem como dos demais encargos devidos e não pagos
até a data do vencimento antecipado, em caso de ocorrência de qualquer
evento de inadimplemento descrito na escritura de emissão. A declaração de
vencimento antecipado das Debêntures poderá ser automática ou depender de
deliberação da assembleia geral de debenturistas, conforme previsto na
escritura de emissão.

Restrições

Caso esteja em descumprimento com relação a qualquer obrigação pecuniária
prevista na escritura de emissão, a Companhia obriga-se a não distribuir
dividendos ou juros sobre capital próprio além do mínimo obrigatório definido
pela Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, conforme detalhado na
escritura de emissão, as debêntures podem ser objeto de vencimento
antecipado no caso de certas reorganizações societárias da companhia,
constituição de ônus sobre seus ativos, ou distribuição de dividendos enquanto
a companhia estiver em mora com suas obrigações pecuniárias previstas na
escritura de emissão, conforme descrito no item “Vencimento Antecipado”.

Agente Fiduciário

Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Nos termos
da Instrução CVM nº 583 e da escritura de emissão, o agente fiduciário
assumiu obrigações para representar os interesses dos debenturistas. Por sua
atuação na emissão, a Companhia deve remunerar o agente fiduciário
enquanto este representar os interesses dos debenturistas, por meio do
pagamento de parcelas anuais indicadas na escritura de emissão. Em caso de
necessidade de substituição do agente fiduciário, observadas as hipóteses
descritas na escritura de emissão, a nomeação do novo agente fiduciário
deverá ser aprovada por debenturistas que representem, no mínimo 50%
(cinquenta por cento), mais uma das debêntures em circulação.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos
três exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria
19.3 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 19.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

12/02/2007

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Pessoas vinculadas: acionistas controladoras, administradores, conselheiros fiscais e por
qualquer membro de órgão com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária; funcionários com acesso a informação privilegiada; qualquer pessoa que em virtude
de seu cargo/função/posição na Companhia/sociedades controladas tenha conhecimento de
informação privilegiada sobre a Companhia.

Principais características e locais de consulta
Todas as pessoas sujeitas aos deveres e obrigações previstos na política de negociação de valores mobiliários deverão pautar a sua
conduta com relação aos assuntos da Companhia conforme os valores da boa-fé, lealdade e veracidade, e estarão cientes de que a
informação transparente, precisa e oportuna, divulgada de forma uniforme e equitativa ao mercado, constitui o principal instrumento à
disposição do público investidor para garantir melhores retornos de seus investimentos. A competição entre os investidores deve se dar
na qualidade de análise e interpretação da informação relevante, não no acesso privilegiado à essa informação. A política pode ser
consultada na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Abrahão Gonçalves Braga,
412, Vila Livieiro, CEP 04186-220 e nos sites: www.metalfrio.com.br/ri e www.cvm.gov.br.
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de valores mobiliários (a) pela Companhia; (b) pelos acionistas
dos procedimentos de fiscalização controladores, administradores, conselheiros fiscais e funcionários com acesso a informação
privilegiada, e ainda, (c) por qualquer pessoa que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia ou nas sociedades controladas, que tenham firmado o termo de adesão, possa ter
conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, até que esta o divulgue ao mercado
na forma de ato ou fato relevante, nos seguintes casos: (i) quando ocorrer qualquer ato ou fato
relevante nos negócios da Companhia; (ii) quando estiver em curso aquisição ou alienação de
valores mobiliários pela própria Companhia, suas sociedades controladas ou outra sociedade sob
controle comum, (iii) ou quando houver sido outorgada opção ou mandato para este fim,
exclusivamente nas datas em que a própria Companhia negocie ou informe às corretoras
credenciadas que negociará com valores mobiliários de sua própria emissão; e (iv) quando existir
a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária da Companhia. As restrições à negociação aqui previstas não se aplicam
à própria Companhia, às Acionistas Controladoras, aos Administradores, aos Conselheiros Fiscais
e aos Funcionários com acesso a Informação Privilegiada, a partir da data de assinatura do Termo
de Adesão, quando realizarem operações no âmbito da Política de Negociação prevista no
presente Manual. Serão enquadradas no âmbito da Política de Negociação as negociações das
pessoas acima referidas que configurem investimento a longo prazo, atendendo pelo menos a
uma dessas características: (i) execução, pela Companhia, das compras objeto de programa de
recompra de ações para cancelamento ou manutenção em tesouraria; e (ii) aplicação da
remuneração variável, recebida a título de participação nos lucros e resultados da Companhia, na
aquisição de Valores Mobiliários. Nestes casos, mesmo após a divulgação de ato ou fato
relevante, continuará prevalecendo a proibição de negociação, caso esta possa interferir nas
condições dos negócios com valores mobiliários, de maneira a acarretar dano à própria
Companhia ou a seus acionistas, devendo tal restrição adicional ser informada pelo Diretor de
Relações com Investidores. A Companhia, os administradores, os acionistas controladores, os
conselheiros fiscais, os funcionários com acesso a informação privilegiada e, ainda, as pessoas
que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia ou nas sociedades controladas,
possam ter conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, e que tenham firmado o
termo de adesão, não poderão negociar valores mobiliários no período de 15 (quinze) dias
anterior à divulgação ou publicação, quando for o caso, das: (i) informações trimestrais da
Companhia (ITR); (ii) informações anuais da Companhia (DFP); e (iii) demonstrações financeiras
da Companhia. O Conselho de Administração não poderá aprovar a aquisição ou a alienação de
valores mobiliários de emissão da própria Companhia enquanto não forem divulgadas ao público,
por meio da publicação de ato ou fato relevante, informações relativas à: (i) celebração de
qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário da Companhia; ou (ii)
outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do controle acionário da Companhia; ou
(iii) existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária que envolva a Companhia. Caso, após a aprovação de
programa de recompra, ocorra fato que se enquadre em qualquer das três hipóteses acima, a
Companhia suspenderá imediatamente as operações com valores mobiliários de sua própria
emissão até a divulgação do respectivo ato ou fato relevante. Os ex-administradores que se
afastarem da administração da Companhia antes da divulgação pública de ato ou fato relevante
relativo a negócio ou fato iniciado durante seu período
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20.2 - Outras Informações Relevantes
20.2 - Outras informações relevantes
Abaixo informações complementares ao item 20.1 - Períodos de vedação e descrição dos
procedimentos de fiscalização.
Visando assegurar os padrões de negociação com valores mobiliários da Companhia previstos na
política da Companhia, todas as negociações com valores mobiliários por parte da própria Companhia
e das pessoas obrigadas a observar os termos e condições política de negociação somente serão
realizadas com a intermediação de alguma das corretoras credenciadas, conforme relação
encaminhada pela Companhia à CVM, a ser atualizada de tempos em tempos.
A Companhia, os administradores, os conselheiros fiscais, os funcionários com acesso a informação
privilegiada, os acionistas controladores, as sociedades controladas e as pessoas que, em virtude de
seu cargo, função ou posição na Companhia ou nas sociedades controladas, possam ter
conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, e que tenham firmado o termo de
adesão, não poderão negociar com seus valores mobiliários nos períodos em que haja impedimento à
negociação, por determinação do Diretor de Relações com Investidores, que não está obrigado a
informar os motivos da determinação do aludido período de impedimento à negociação, e as pessoas
acima mencionadas deverão manter esta determinação em sigilo.
As corretoras credenciadas (a) não registrarão as operações de compra ou venda de valores
mobiliários realizadas pelas pessoas mencionadas na política de negociação, se efetuadas durante os
15 (quinze) dias anteriores à divulgação ou publicação dessas informações periódicas ou
demonstrações financeiras da Companhia, e (b) informarão a Companhia quando da ocorrência
destas operações.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21. Política de divulgação
21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à
divulgação de informações
A divulgação de informações pela Companhia atende aos requerimentos legais estabelecidos na Lei
das Sociedades Anônimas, normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, especialmente a
Instrução CVM nº 358/2002, bem como no Regulamento do Novo Mercado, além de demais normas
aplicáveis e regras estabelecidas em seu Estatuto Social.
De acordo com a legislação e as normas da CVM em vigor, em especial a Lei das Sociedades por
Ações e as Instruções CVM 358 e 480, toda e qualquer companhia de capital aberto deve, como regra
geral, apresentar à CVM determinadas informações periódicas, tais como informações financeiras
trimestrais e demonstrações financeiras anuais acompanhadas do relatório da administração e do
parecer dos auditores independentes, bem com o arquivar junto à CVM quaisquer acordos de
acionistas existentes, avisos concernentes às assembleias gerais de acionistas e cópias de atas e
comunicados relativos à divulgação de atos ou eventuais fatos relevantes. Nesse sentido, a
Companhia deve cumprir com as normas e legislação relacionadas acima.
A Instrução CVM 358 disciplina, ainda, algumas regras a respeito da divulgação e do uso de
informações sobre os atos ou fatos relevantes, inclusive, mas não se limitando, ao que se refere à
divulgação de informações relativas à negociação e a aquisição de títulos emitidos pelas companhias
de capital aberto.
Tais regras:
•

estabelecem o conceito de ato ou fato relevante, os quais originam a obrigatoriedade de

divulgação de informações ao mercado. Enquadram-se no conceito de ato ou fato relevante as
decisões tomadas pelos acionistas controladores, resoluções de assembleia geral de acionistas ou da
administração da Companhia, ou quaisquer outros atos ou fatos políticos, administrativos, técnicos,
financeiros ou econômicos relacionados com os negócios da Companhia que possam influenciar o
preço de suas ações e/ou a decisão dos investidores de negociarem e/ou manterem tais ações ou de
exercer quaisquer direitos subjacentes às ações;
•

especificam atos ou fatos que são considerados relevantes, tais como a celebração de

contratos prevendo a transferência de controle da Companhia, a entrada ou retirada de acionistas
que mantenham com a Companhia qualquer contrato ou colaboração operacional, administrativa,
financeira ou tecnológica, bem como a ocorrência de qualquer reestruturação societária realizada
entre as sociedades relacionadas à Companhia em questão;
•

obrigam a companhia de capital aberto a divulgar atos ou fatos relevantes à CVM, bem como

ao mercado em geral, por meio da publicação dos referidos atos ou fatos relevantes nos jornais
geralmente utilizados pela referida companhia ou pelo menos 1 (um) portal de notícias com página
na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a
informação em sua integralidade;
•

exigem que o adquirente do controle de uma companhia de capital aberto divulgue um fato

relevante, inclusive sua intenção, ou não, de promover o cancelamento do registro da Companhia
como companhia aberta, no prazo de um ano;
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•

exigem que os administradores e os membros do conselho fiscal (ou de qualquer órgão

técnico ou consultivo) de uma companhia de capital aberto divulguem à CVM o número, tipo e forma
de negociação das ações emitidas pela referida companhia, suas subsidiárias e suas sociedades
controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus cônjuges, companheiros e
dependentes, informando ainda quaisquer mudanças em referidas posições acionárias;
•

exigem que, se qualquer acionista controlador, direto ou indireto, ou qualquer acionista

elegendo membros do conselho de administração de uma companhia de capital aberto alterem sua
participação direta ou indireta, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10%
(dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações
representativas do capital social de companhia aberta, referido acionista ou entidade divulgue as
informações relacionadas com a referida aquisição ou alienação; e
•

proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.

São responsabilidades do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, além daquelas
previstas em lei ou determinadas pela CVM, pelo Estatuto Social ou pelo conselho de administração
da Companhia:
(i)

divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores, imediatamente após a ciência, qualquer

ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia que seja considerado
Informação Relevante;
(ii)

zelar pela ampla e imediata disseminação da Informação Relevante simultaneamente nas

Bolsas de Valores, assim como ao público investidor em geral.
A comunicação de Informações Relevantes à CVM e às Bolsas de Valores deve ser feita
imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente os atos e/ou fatos
ocorridos, indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos.
A Informação Relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores. Caso as Bolsas de Valores não estejam operando
simultaneamente, a divulgação será feita observando o horário de funcionamento das Bolsas de
Valores localizadas no Brasil.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Companhia (“Política de Divulgação”),
aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de fevereiro de 2007, tem como
princípio geral estabelecer o dever da Companhia de divulgar, de forma adequada, as informações
relevantes sobre os seus negócios, estabelecendo as obrigações e os mecanismos de divulgação
destas informações relevantes ao mercado.
A Política de Divulgação tem como objetivo estabelecer as regras que deverão ser observadas pelo
Diretor de Relações com Investidores e demais pessoas vinculadas a essa política no que tange à
divulgação de informações relevantes e à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes que
ainda não tenham sido divulgadas ao público.
As dúvidas acerca das disposições e procedimentos previstos na política de divulgação, da
regulamentação aplicável editada pela CVM e/ou sobre a necessidade de se divulgar ou não
determinada informação ao público deverão ser esclarecidas juntamente ao Diretor de Relações com
Investidores da Companhia.
A comunicação de informações relevantes à CVM e, se for o caso, às Bolsas de Valores, deve ser feita
imediatamente por meio de documento escrito, descrevendo detalhadamente, de forma clara e
precisa e em linguagem acessível ao público investidor, os atos e/ou fatos ocorridos, indicando,
sempre que possível, os valores envolvidos e outros esclarecimentos.
A informação relevante deve ser divulgada ao público por meio de anúncio publicado nos jornais de
grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia, podendo o anúncio conter a descrição
resumida da informação relevante, desde que indique endereço na internet onde esteja disponível a
descrição completa da informação relevante, em teor no mínimo idêntico ao texto enviado à CVM, às
Bolsas de Valores e a outras entidades, conforme aplicável.
Sempre que for veiculada informação relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive
informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público
selecionado, no Brasil ou no exterior, a informação relevante deverá ser obrigatoriamente divulgada
simultaneamente à CVM e, se for o caso, às Bolsas de Valores e ao público investidor em geral.
A informação relevante deverá, preferencialmente, ser divulgada antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores, sendo que será feita observando o horário de
funcionamento destas respectivas entidades. Caso as Bolsas de Valores não estejam operando
simultaneamente, a divulgação será feita observando-se o horário de funcionamento das Bolsas de
Valores localizadas no Brasil.
As pessoas vinculadas à Política de Divulgação da Companhia devem guardar sigilo absoluto acerca
das informações relevantes que ainda não tenham sido divulgadas, as quais tenham acesso em razão
do cargo ou posição que ocupam, até que tais informações relevantes sejam divulgadas ao público,
bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam. As pessoas
vinculadas não devem discutir informações relevantes em lugares públicos.
Da mesma forma, as pessoas vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados às
informações relevantes com aqueles que tenham necessidade de conhecer tais informações, ou seja,
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aqueles que estejam envolvidos pelos motivos que ensejem a colocação dos valores mobiliários no
mercado, assim como a organização para a devida prestação das informações ao público, sempre
visando ao fiel cumprimento das disposições da Instrução CVM nº 358/02 e desta política de
divulgação.
Qualquer pessoa vinculada que tenha conhecimento de atos ou fatos que possam configurar uma
informação relevante deverá comunicá-los imediatamente, por escrito, ao Diretor de Relações com
Investidores.
Todas e quaisquer violações desta política verificadas pelas pessoas vinculadas deverão ser
comunicadas à Companhia na pessoa do Diretor de Relações com Investidores.
Os atos ou fatos que constituam informação relevante poderão, excepcionalmente, deixar de ser
divulgados, se seus acionistas controladores ou administradores entenderem que a sua revelação
porá em risco o interesse legítimo da Companhia.
A Companhia poderá submeter à apreciação da CVM a sua decisão de, excepcionalmente, manter em
sigilo informação relevante cuja divulgação entenda representar risco ao interesse legítimo da
Companhia.
Caso a informação relevante não divulgada ao público tornar-se de conhecimento de pessoas diversas
das que tiveram originalmente conhecimento e ou daqueles que decidiram manter sigilosa a
informação relevante e/ou do público em geral e/ou caso se verifique que ocorreu oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários, os acionistas controladores ou os
administradores ficam obrigados a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores,
providenciar para que referida informação relevante seja imediatamente divulgada à CVM, Bolsas de
Valores e ao público em geral.
A política pode ser consultada na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Abrahão Gonçalves Braga, 412, Vila Livieiro, CEP 04186-220 e nos sites
www.metalfrio.com.br/ri e www.cvm.gov.br.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
A implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações é de
responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes
21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 21.
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