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ANEXO A
COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA
(CONFORME ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA)
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais:
Principais Indicadores (R$ milhões)
Receita Líquida
CPV
Lucro Bruto
Lucro
Lucro Líquido
EBITDA
Margem Bruta
Margem Líquida
Margem EBITDA
Margem Operacional

4T18

4T19

194,0
(149,2)
44,7
36,2
28,7
43,2
23,1%
14,8%
22,3%
18,7%

Δ%

179,4
(129,6)
49,7
23,4
21,1
30,9
27,7%
11,8%
17,2%
13,0%

-7,5%
-13,1%
11,2%
-35,5%
-26,6%
-28,4%
4,7 p.p.
-3 p.p.
5,1 p.p.
-5,7 p.p.

Principais Indicadores (R$ mil)

2019

2018

Endividamento Total
Disponibilidades (Circulante e Não Circulante)
Endividamento Líquido

40.066
84.890
(44.800)

65.522
72.743
(7.221)

(0,93)

(0,15)

Dívida líquida/EBITIDA

2018
576,3
(492,9)
83,4
21,0
8,3
48,4
14,5%
1,4%
8,4%
3,6%

2017
79.511
115.082
(35.571)
2,80

Δ%

2019
583,5
(438,3)
145,2
52,4
37,6
83,3
24,9%
6,4%
14,3%
9,0%

1,2%
-11,1%
74,2%
149,7%
354,5%
72,1%
10,4 p.p.
5 p.p.
5,9 p.p.
-5,4 p.p.

Δ%
Δ%
2018/2017 2018/2017
118.227
-38,85%
-17,59%
178.598
16,70%
-36,79%
(60.371) 520,41%
-79,70%
2016

2,59

520,41% -105,33%

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Em 2019, o principal foco da Companhia foi reforçar a execução da estratégia de crescimento sustentável,
diferenciado e de proximidade com os clientes. Continuamos focados em alavancar melhores resultados,
mesmo em situação adversa. Apesar da redução no volume de vendas, conseguimos, por meio de nossa
estratégia de reposição de preços, alinhada à gestão de custos e despesas, alcançar um aumento
expressivo de 354,5% no Lucro Líquido, atingindo R$37,6 milhões, ratificando nosso compromisso com a
retomada da rentabilidade da Companhia.
No acumulado de 2019, chegamos a R$583,5 milhões de Receita Líquida, um avanço de 1,2% em
comparação ao mesmo período de 2018. De igual modo, o CPV atingiu R$438,3 milhões no ano, queda de
11,1% quando comparado ao mesmo período de 2018. O EBITDA somou R$83,3 milhões, frente aos R$48,4
milhões de 2018, aumento de 72,1% entre os períodos. Já a margem EBITDA do período ficou em 14,3% e
5,9 pontos percentuais acima, quando comparada ao mesmo período de 2018. O Resultado Líquido antes
do Imposto de Renda foi de R$47,5 milhões no acumulado do ano, comparado a R$15,3 milhões no mesmo
período de 2018.
Os resultados de 2019 são reflexo das ações da Companhia, tanto na captura de melhores preços e mix
favorável de produtos, quanto na redução constante dos seus custos e despesas. Por meio do Lean
Manufacturing, a Companhia vem adequando sua capacidade de produção e, consequentemente,
otimizando os recursos utilizados e minimizando os custos fabris, o que contribuiu a cada trimestre com a
melhoria gradual nos resultados.
De acordo com o último levantamento de safra realizado por consultoria especializada em janeiro de 2020,
a produção nacional de grãos na safra 2019/2020 está estimada em um recorde de 252,7 milhões de
toneladas, graças ao aumento de área plantada (+1,8%) e da expectativa de maior produtividade média
(+2,5%). Caso confirmada, a produção de grãos desta safra, será 4,5% superior à da atual (2018/2019).
Após 6 meses de vigência do Plano Safra 2019/2020 observamos que a tomada de recursos do PCA se
demostrou aquecida e iniciamos 2020 sem recursos do BNDES para esta modalidade, ou seja, R$1,075
bilhão já foram comprometidos. Restam R$ 200 milhões da linha PCA cerealistas (em regulamentação) e os

recursos sob responsabilidade do Banco do Brasil.
Como a construção de unidades armazenadoras é um investimento de valores consideráveis em ativo
imobilizado, os financiamentos de longo prazo são primordiais para a estabilidade do fluxo de caixa dos
produtores, e a disponibilidade destas linhas de crédito está diretamente conectada com a tomada de
decisão de investimento dos clientes.
A Companhia acredita que ao somar a excelência técnica de nossos produtos à excelência no serviço
prestado, proporcionará uma experiência cada vez mais positiva e marcante aos nossos clientes, parceiros
e investidores. Com isso em 2019 realizamos 2 grandes eventos, o primeiro PDEK – Programa de
Desenvolvimento de Empreiteiras Kepler” conduzido pela área de Implantação de Projetos, chamado
“PDEK DAY 1”, quando recebemos as empresas parceiras fornecedoras de serviços de montagem, clientes,
empresas do segmento do agronegócio e de tecnologia, que relataram seus cases de mudança. O segundo
evento foi o “Portas Abertas” que contou com a presença de clientes, parceiros e investidores, quando
proporcionamos um momento de ampliação dos conhecimentos sobre o agronegócio e análise de mercado,
com a palestra “Cenários do Agronegócio no Brasil e no Mundo”, apresentada por consultoria especializada
em Análise de Mercados1.
Em dezembro de 2019, houve alteração na composição acionária da Companhia. A Previ, fundo de pensão
dos funcionários do Banco do Brasil, vendeu grande parte de sua participação e a principal compradora foi
a Tarpon Gestora de Recursos, que já era acionista da Kepler Weber S/A e aumentou sua participação,
tornando-se o maior acionista da Companhia. Com essa alteração nossos papeis quase dobraram de valor
e nosso Market Cap passou de R$392,6 milhões em 2018 para R$774,9 milhões em 2019.
Assim, com um balanço sólido e um plano robusto de inovação em produtos e serviços, a Kepler Weber está
bem posicionada para se beneficiar de um maior crescimento do setor do agronegócio no Brasil,
consolidando sua liderança em soluções de pós-colheita e ainda se estabelecer como um player relevante
no mercado de equipamentos de movimentação de granéis.
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Em 2018, o Lucro Líquido da Kepler Weber foi de R$ 8,3 milhões, aumento significativo frente ao Prejuízo
Líquido de R$ 34,3 milhões registrado em 2017, resultado obtido por meio de um rigoroso controle de
despesas, pela otimização e redução de custos e pelo reposicionamento de preços praticado pela
companhia.
Nos últimos 3 anos houve uma acirrada disputa de preços nos principais mercados de atuação da empresa,
provocada pela queda na demanda por novas unidades armazenadoras e a consequente redução na
utilização da capacidade instalada do setor. A recuperação dos preços alcançada durante o ano de 2018
reflete um ambiente mais saudável, com margens sustentáveis para a companhia.
Mesmo que 2018 tenha sido um ano marcado pela cautela dos produtores e armazenadores, devido ao
ambiente econômico de pouca confiança, a demanda pelos produtos Kepler Weber se mostrou aquecida. O
anúncio do Plano Safra 2018/2019 contribuiu para as vendas, já que a linha PCA (Plano de Construção e
Ampliação de Armazéns) recebeu mais recursos, com taxas de juros mais atrativas, sendo um instrumento
impulsionador para a evolução e desenvolvimento do setor.
É importante destacar, que ao investir em estruturas de armazenagem, o produtor agrícola melhora sua
margem final, seja pela produtividade na colheita, por ter operação própria, pela qualidade do produto, pois
os grãos serão comercializados nos padrões de mercado, pelo aumento na receita, com a obtenção de
melhores preços ao comercializar no mercado de lotes e pela redução das despesas, ao diminuir gastos
com frete e com máquinas paradas no campo no período da colheita.
Outro fator de destaque é que o aumento da produção de grãos não tem sido acompanhado pela expansão
da rede armazenadora, ampliando o déficit de armazenagem no Brasil, que já chega a 72 milhões de
toneladas, conforme dados da CONAB. Isso mostra a urgência de investimentos no setor, a fim de suprir
esta carência e beneficiar toda a cadeia agrícola.

Nesse contexto, a Kepler Weber está desenvolvendo projetos estratégicos relacionados às suas áreas de
atuação. No segmento de Movimentação de Granéis Sólidos (MGS) retomou o foco em granéis vegetais e
fertilizantes. Em Reposição e Serviços (R&S) ampliou a rede de cobertura para 4 centros de distribuição
regionais, facilitando o acesso dos clientes às peças de reposição, com a agilidade necessária durante a
safra. Na Exportação, segue a estratégia de aproximação dos clientes, através de uma base em Bogotá,
cobrindo a Colômbia e países vizinhos. Já no segmento de Mercado Interno, trabalha para demonstrar aos
produtores a importância da armazenagem como estratégia para aumentar a rentabilidade do seu negócio,
ampliando a demanda por novas unidades armazenadoras.
Em relação aos custos, a Companhia enfrentou um ano desafiador, tanto pelo aumento expressivo dos
preços do aço e seus reflexos na cadeia de suprimentos, quanto pelo tabelamento dos preços de fretes pela
ANTT. Para fazer frente a este cenário adverso, foram finalizados diversos projetos com foco na redução de
custos, que impactaram positivamente o desempenho operacional. Tais projetos trazem, também, uma
diversidade de soluções inovadoras na área de engenharia de produtos e no custo de aquisição de insumos.
Adicionalmente, a Companhia está comprometida em capturar maior eficiência no seu desempenho
operacional, onde o projeto Lean Manufacturing tem papel fundamental, auxiliando no mapeamento de
processos, na melhoria contínua e de qualidade, na aproximação e parceria com a cadeia de fornecedores,
na otimização dos processos logísticos e na gestão efetiva e padronizada das operações de montagem,
reduzindo o lead time de entrega das obras.
Desta forma, o Lucro Bruto atingiu R$ 83,4 milhões em 2018, avanço de 72,1% na comparação anual, com
margem bruta de 14,5% (6,1 pontos percentuais maior que 2017). Já o EBITDA somou R$ 48,4 milhões em
2018, frente R$ 12,7 milhões negativos em 2017, o que representa uma margem EBITDA de 8,4%.
O EBITDA em 2018 somou R$ 48,4 milhões, com margem de 8,4% frente R$ 12,7 milhões negativos e
margem de 2,2% negativos 2017. Mesmo num cenário ainda adverso, a melhora do EBITDA é reflexo das
ações da Companhia na redução constante dos seus custos e na recuperação das margens de venda.
Com foco na execução da estratégia de diferenciação, na disciplina contínua da gestão de custos e
despesas, a companhia mostrou sua capacidade competitiva e habilidade no desenvolvimento de produtos
e serviços inovadores e de qualidade. Assim, diante do grande déficit de armazenagem, da capacidade
instalada e de seu posicionamento estratégico, a Kepler Weber está preparada para capturar o potencial do
mercado e comprometida com seu crescimento sustentável, pautado na diferenciação competitiva e na
geração consistente de valor para todos os stakeholders.
As disponibilidades em 2018 somaram R$ 72,7 milhões, queda de 36,8% em relação a 2017. Da dívida total
consolidada no trimestre, a linha FINAME PSI correspondeu a 13,2%, FINEP a 42,2% e Capital de Giro
44,7%. Desta forma, o Endividamento Líquido em 2018 foi de R$ 7,2 milhões negativos, frente os R$ 35,6
milhões negativos no final de 2017. Grande parte do caixa utilizado no período foi investido, de forma
estratégica e pontual, em estoque de matéria prima (Aço), que cresceu R$ 32,6 milhões no exercício.
b) Estrutura de capital (em milhares de reais):
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não houve aumento de capital social.
Em 31 de dezembro de 2019 o Capital Social totalizava o valor de R$ 234.322, representado por 26.311.971 (vinte e
seis milhões, trezentas e onze mil, novecentas e setenta e uma) ações ordinárias.
A estrutura de capital consolidado da Companhia apresentou as seguintes composições:




Em 31 de dezembro de 2019, 62,6% de capital próprio e 37,4% de capital de terceiros;
Em 31 de dezembro de 2018, 62,6% de capital próprio e 37,4% de capital de terceiros;
Em 31 de dezembro de 2017, 60,8% de capital próprio e 39,2% de capital de terceiros;

(R$ milhares)
Passivo
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante

2019
208.942
177.177
31.765

%
30,9%

2018
263.248
204.321
58.927

%
37,4%

2017
280.897
226.944
53.953

%
39,2%

Patrimônio Líquido

467.384

69,1%

441.025

62,6%

435.349

60,8%

Total do Passivo + Patrimônio Líquido

676.326

100,0%

704.273

100,0%

716.246

100,0%

De acordo com os dados apresentados, a Companhia possui níveis adequados de alavancagem.
c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Se mantidas as condições econômicas favoráveis e de recuperação do mercado, acreditamos que a Companhia possui
liquidez e capacidade de geração de caixa operacional para fazer frente aos compromissos financeiros assumidos de
investimentos, despesas, obrigações e outros valores a serem pagos nos próximos exercícios. Caso haja necessidade,
a Companhia acredita ter capacidade de contratação de empréstimos para financiar seus investimentos e aquisições,
sem afetar significativamente sua estrutura de capital e o nível de endividamento. Dada sua geração de caixa, a
Companhia apresenta plenas condições para honrar os seus compromissos financeiros de curto e longo prazos.
d) Fontes de financiamento para o capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizados (em
milhares de reais)
A principal fonte de recursos da Companhia deriva do caixa gerado pelas operações, complementada por linhas de
crédito de fornecedores nacionais e internacionais com prazos de pagamentos que variam de 7 a 45 dias para os
nacionais.
As principais exigências de caixa são decorrentes das necessidades de capital de giro, de investimentos em tecnologia
da informação, desenvolvimento de produtos, em máquinas e equipamentos, além de pagamento de empréstimos e
financiamentos.
Financiamentos e empréstimos: estão substancialmente representados por financiamentos e empréstimos concedidos
pelo Banco do Brasil S.A., Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE) e reúnem características próprias. A Administração considera que as condições definidas nos
contratos de financiamento do BRDE e Banco do Brasil, entre partes dependentes, refletem as condições para aqueles
tipos de financiamentos.
e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
O caixa gerado pelas atividades operacionais da companhia, adicionado aos empréstimos e financiamentos não
circulantes, proporciona liquidez e recursos de capital suficientes para satisfazer os compromissos financeiros e arcar
com as despesas operacionais e de investimentos.
f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: (em milhares de reais).
O endividamento da Companhia está distribuído da seguinte forma:

(R$ milhares)
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Salários e férias a pagar
Provisões
Adiantamento de clientes
Impostos a recolher
Impostos diferidos
Comissões a pagar
Dividendos a pagar
Financiamento de arrendamento
Outras contas a pagar

(c)
(a)

(e)
(d)

(b)

2019
53.652
40.066
19.078
15.530
50.221
5.409
5.298
6.388
2.803
10.497
208.942

2018
45.736
65.522
11.800
27.282
83.736
11.041
4.650
2.590
10.891
263.248

2017
52.385
79.511
11.686
24.062
79.597
10.763
6.503
4
16.386
280.897

As movimentações no saldo destas contas no período em análise ocorreram devido aos seguintes fatores:

(a) Financiamentos e empréstimos: Em 2019 houve captação de recursos com intuito de liquidar empréstimos com
taxas mais caras e para incremento no capital de giro.
(b) Outras contas a pagar: Esse rubrica não apresentou variação significaiva, apenas 3,4% de redução se
comparada com o exercício de 2018, se mantendo assim constante entre os exercícios .
(c) Fornecedores: : A carteira de fornecedores aumento 17,3% no exercício de 2019 em comparação a 2018,
resultado de um trabalho de alongamento no prazo de fornecedores além de compras oportunas de materia
prima.
(d) Adiantamento de clientes: Estes pagamentos antecipados ocorrerm em função de liberação de recursos
financiados em montante superior ao das entregas realizadas até 31 de dezembro de 2019.
(e) Provisões: A variação neste rúbrica é de 45% se comparada com o exercício de 2018, sendo resultado do
pagamento por condenação de um processo cível ocorrendo com isso a reversão de sua provisão em 2019.

i.

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Consolidado
Dez/2019
Itens

Vencim entos Encargos

Dez/2018

Dez/2017

Circulante

Não
circulante

Circulante

Não
circulante

Não
circulante

7.173

10.951

9.527

18.093

7.921

-

-

-

-

29.922

-

1.892

4.763

1.995

6.639

2.117

8.615

15.287

-

19.768

9.500

-

-

24.352

15.714

31.290

34.232

39.960

30.024

-

-

-

-

9.527

-

-

-

-

-

9.527

-

31.290

15.714

31.290

34.232

49.487

30.024

Circulante

Moeda nacional
FINEP (projetos de novos produtos)

out/22

4,00% a.a.

EXIM (compra de matéria-prima para fins de exportação)

dez/18

11% a.a.

FINAME (aquisição de máquinas e equipamentos)

out/24

3,50% a 9,5 % a.a.

Capital de Giro

mar/20

7,9% a.a.

21.409

Moeda estrangeira
FINIMP (importação de máquinas e equipamentos)

ago/18

4,16% a.a.

Total

Itens
Moeda nacional
FINEP (projetos de novos produtos)
FINAME (aquisição de máquinas e equipamentos) (*)
Capital de Giro

Vencimentos

Encargos

Outubro 2022
Outubro 2024
Março/2020

4,00% a.a.
3,50% a 9,5%a.a.
7,9% a.a.

Circulante
7.173
1.892
15.287
24.352

Consolidado
Dez/2019
Não
circulante
Circulante
10.951
4.763
15.714

Dez/2018
Não
circulante

9.527
1.995
19.768
31.290

18.093
6.639
9.500
34.232

(*) As aquisições de máquinas e equipamentos pela modalidade de empréstimo FINAME, são dados em garantia até a liquidação destes
empréstimos.

A Companhia e sua controlada demonstram a seguir a movimentação dos empréstimos e financiamentos:

Itens
Financiamentos e empréstimos
Juros sobre capital próprio

Itens
Financiamentos e empréstimos
Juros sobre capital próprio

Saldo em
01/01/2018
79.511
79.511

Saldo em
Dez/2018
65.522
65.522

Recebidos de
atividades de
financiamento
44.562
44.562

Recebidos de
atividades de
financiamento
11.000
11.000

Alterações Caixa
(Pagos) de
atividades de
Pagamento
financiamento
de juros
(60.641)
(4.205)
(60.641)
(4.205)

Consolidado
Alterações não caixa
Saldo
Provisão de
Variação
em
juros
cambial
Dez/2018
4.169
2.126
65.522
4.169
2.126
65.522

Alterações Caixa
(Pagos) de
atividades de
Pagamento
financiamento
de juros
(35.953)
(4.516)
(4.000)
(35.953)
(8.516)

Consolidado
Alterações não caixa
Saldo
Provisão de
Variação
em
juros
cambial
Dez/2019
40.066
4.013
4.000
40.066
8.013
-

Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2019 apresentam o seguinte
cronograma de vencimentos:

Ano de Vencimento
2021
2022
2023

Consolidado
Dez/2019
7.446
6.295
1.973
15.714

Debêntures e Bônus de Subscrição
Em novembro de 2014, a Companhia liquidou de forma antecipada o saldo em aberto relativo às debêntures, no
montante de R$42.640.
Ao subscritor de cada debênture foi conferido, como vantagem adicional, um bônus de subscrição 2007 (“Bônus 2007”),
totalizando no momento inicial 154.168 Bônus 2007, com direito de subscrever uma quantia de ações ordinárias,
mediante dação em pagamento de uma debênture para cada bônus, à razão do valor nominal unitário de R$ 908,10
(novecentos e oito reais e dez centavos) acrescidos do montante de juros capitalizados das debêntures, dividido pelo
preço de exercício atualizado. O preço de exercício é de R$ 0,3027 (valor expresso em centavos de real) por ação,
atualizado pela mesma forma de atualização do saldo devedor das debêntures. Os Bônus 2007 são válidos até 15 de
outubro de 2020. Em 31 de dezembro de 2018 permanecem em circulação 772 Bônus 2007.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de agosto de 2014 foi aprovada a emissão privada de até 180.000
(cento e oitenta mil) novos bônus de subscrição (“Bônus 2014”), com série única, ao valor nominal unitário de R$ 613,00
(seiscentos e treze reais), podendo o subscritor pagar a totalidade do preço de subscrição dos bônus por meio de
dação em pagamento, mediante a entrega dos Bônus 2007 de que for titular, obedecendo a relação de um por um.
Cada Bônus 2014 conferirá a seu titular o direito de subscrever 23 (vinte e três) ações ordinárias de emissão da
Companhia, mediante o pagamento do preço de exercício de R$38,66 (trinta e oito reais e sessenta e seis centavos)
por ação, totalizando até 4.140.000 (quatro milhões, cento e quarenta mil) ações ordinárias.
Os Bônus 2014 são válidos desde sua data de emissão até 15 de junho de 2021, podendo ser exercidos a qualquer
tempo, a partir da data da homologação, até a data do vencimento dos bônus, a exclusivo critério de seu titular. As
ações ordinárias de emissão da Companhia resultantes do exercício dos direitos conferidos pelos Bônus 2014 terão
as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens estatutárias, atribuídos atualmente
e no futuro às ações ordinárias de emissão da Companhia hoje existentes. As novas ações participarão de forma
integral em eventual distribuição de dividendo e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser aprovados pela
Companhia.
Em 09 de outubro de 2014, houve a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) onde se homologou a emissão de 180.000
(cento e oitenta mil) Bônus de Subscrição 2014. Os Bônus 2014 podem ser negociados pelos seus detentores no
mercado secundário da BM&FBOVESPA a partir de 10 de outubro de 2014. Nesta mesma Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) também foram extintos 107.621 Bônus 2007 recebidos pela Companhia como dação em
pagamento do preço de subscrição de quantidade equivalente dos Bônus 2014.
O montante de R$44.368, recebido pela Companhia como prêmio na emissão de 72.739 Bônus 2014, foi registrado
como reserva de capital no patrimônio líquido. Este montante representa um prêmio equivalente a R$613,00
(seiscentos e treze reais) por bônus.
Considerando os “Termos e Condições Gerais da Emissão dos Bônus de Subscrição pela Kepler Weber S.A. 2014”,
incluído como Anexo I à ata da Assembleia Geral Extraordinária de 18 de agosto de 2014, a Companhia classificou os
mesmos como instrumentos de patrimônio. Desta forma, os recursos a serem recebidos quando do exercício dos Bônus
2014, serão registrados em contrapartida do patrimônio líquido no momento da subscrição das respectivas ações pelos
detentores dos Bônus 2014.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não houve aumento de capital relativo ao exercício de Bônus
2014 ou Bônus 2007.
ii.
Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia não possui outras relações de longo prazo além das descritas nesse formulário para os últimos três
exercícios sociais.
iii.
Grau de subordinação entre dívidas
A ordem de Liquidação do Passivo adotada pela Companhia segue as definições dos artigos 6º e 7º da Lei 10.214/01
e artigos 83, 193 e 194 da Lei 11.101/05.
Segue abaixo ordem de preferência de Liquidação:
 Obrigações sociais e trabalhistas;
 Impostos a recolher;

 Arrendamento mercantil;
 Debêntures (possuem garantia flutuante);
 Demais empréstimos e financiamentos;
 Fornecedores;
 Outros Passivos;
 Dividendos e juros sobre capital próprio.
Entretanto conforme disposto no artigo 6º e 7º da lei 10.214/01 os bens e direitos oferecidos em garantia são
impenhoráveis, não podendo ser objeto de arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato de constrição
judicial.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação
de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários
e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
Uma das condições da FINEP é que a Companhia assegure o pagamento de qualquer obrigação decorrente do contrato
através da emissão de carta de fiança bancária no valor do saldo liberado, sendo que esta cláusula é indispensável
para a liberação dos valores.

g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Em 2019 e 2018, a Companhia não possuía limites de financiamentos contratados e não utilizados.
Em 2017 o limite em aberto relacionado a empréstimos totalizava R$ 6.562 milhões, representando 20% do valor global
do financiamento.
h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras (em milhares de reais)
O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, representados no quadro a seguir apresentam
informações financeiras selecionadas da Companhia, com destaque para as rubricas de maior relevância na visão dos
Administradores para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. A Administração da Companhia
entende que as rubricas patrimoniais com representatividade superior a 5% do total do Ativo e Passivo e as rubricas
de resultado com representatividade superior a 5% da Receita Líquida, que tiveram variação representativa no período
devam ser objeto de comentários.
Descrição das principais contas Patrimoniais:

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

2019

Análise
Vertical
2019

2018

Análise
Vertical
2018

2017

316.234
6.803
42.142
15.611
54.409
110.710
71.515
4.200
2.136
8.708
388.039
8.187
5.239
108.606
4
13.913
207.288
44.802
704.273

44,90%
0,97%
5,98%
2,22%
7,73%
15,72%
10,13%
0,58%
0,30%
0,00%
0,00%
0,00%
1,24%
0,00%
55,10%
1,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,74%
15,52%
0,00%
1,98%
29,34%
6,36%
0,00%
100,00%

304.324
14.424
79.887
7.332
52.769
78.131
62.381
690
372
196
8.142
411.922
13.439
260
3.930
111.862
4
14.188
220.809
47.430
716.246

Análise
Análise
Análise
Horizontal Horizontal
Vertical
2019 x
2018 x
2017
2018
2017

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras retidas
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamentos a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Partes relacionadas
Outros créditos
Ativos não circulantes mantidos para venda
Não Circulante
Títulos e valores mobiliários
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Investimentos
Propriedade para investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso
TOTAL DO ATIVO

303.491
38.443
40.688
5.759
66.298
119.922
11.741
1.678
6.012
12.950
372.835
910
23.921
3.333
6.128
102.024
4
13.639
178.240
41.613
3.023
676.326

43,09%
5,46%
5,78%
0,82%
9,41%
17,03%
1,65%
0,00%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,85%
1,84%
52,94%
0,00%
0,13%
3,40%
0,47%
0,87%
14,59%
0,00%
1,94%
25,22%
5,91%
0,43%
96,03%

42,49%
2,01%
11,15%
1,02%
7,37%
10,91%
8,71%
0,00%
0,10%
0,05%
0,03%
0,00%
1,14%
0,00%
57,51%
1,88%
0,00%
0,04%
0,00%
0,55%
15,62%
0,00%
1,98%
30,82%
6,62%
0,00%
100,00%

4,20%
-82,30%
3,57%
171,07%
-17,93%
-7,68%
509,10%
n/a
27,29%
n/a
n/a
n/a
44,84%
-100,00%
4,08%
n/a
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-14,51%
6,45%
0,00%
2,01%
16,30%
7,66%
-100,00%
4,13%

3,91%
-52,84%
-47,25%
112,92%
3,11%
41,70%
14,64%
n/a
209,57%
-100,00%
-100,00%
n/a
6,95%
n/a
-5,80%
-39,08%
n/a
-100,00%
n/a
33,31%
-2,91%
0,00%
-1,94%
-6,12%
-5,54%
n/a
-1,67%

Ativo Total:
No exercício de 2019 a Companhia apresentou um aumento de R$ 28,2 milhões em seu Ativo Total em comparação a
2018. Esta variação é decorrente principalmente do aumento nas rubricas de caixa e equivalentes de caixa, contas a
receber e estoques;
Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários:
Em 31 de dezembro de 2019, as disponibilidades que incluem Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores
Mobiliários apresentaram aumento de 16% em relação ao ano de 2018 (R$ 85 milhões contra R$ 73 milhões em
dezembro de 2018), parcialmente em decorrência da restituição de impostos a recuperar pela Receita Federal.
Contas a Receber de Clientes:
Em 31 de dezembro de 2019, o Contas a receber apresentou um aumento de 21% em relação ao ano de 2018 (R$
66,0 milhões em 2019 e R$ 54,4 milhões em 2018), reflexo do aumento da receita no período, de R$ 576,3 MM 2018
para R$ 583,4 MM em 2019.
Estoques:

Os estoques da Companhia no ano de 2019 totalizaram em R$ 119,9 milhões, 8,3% superior em comparação a 2018
(R$ 110,7 milhões). O incremento de saldos ocorreu nas rubricas de estoques acabados e semiacabados, sendo reflexo
das ações de nivelamento de estoques (heijunka) adotados pela empresa a partir de 2019 e estocagem em CDs como
estratégias da Companhia para atendimento da carteira de pedidos e aumento da participação de unidade de
Reposição & Serviços.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários e férias a pagar
Adiantamento de clientes
Impostos a recolher
Imposto de renda e contribuição social a recolher
Comissões a pagar
Dividendos a pagar
Provisão para garantias
Outras contas a pagar
Financiamneto de arrendamento
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Provisões
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Financiamneto de arrendamento
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas de reavaliação
Reserva de lucros
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

177.177
53.652
24.352
19.078
50.221
2.386
273
5.298
6.388
3.826
10.497
1.206
31.765
15.714
11.704
2.750
1.597
467.384
234.322
48.576
38.846
336
145.304
676.326

26,20%
7,62%
3,46%
2,71%
7,13%
0,34%
0,04%
0,75%
0,91%
0,54%
1,49%
0,17%
4,70%
2,23%
1,66%
0,39%
0,00%
0,23%
69,11%
33,27%
6,90%
5,52%
0,05%
20,63%
100,00%

204.321
45.736
31.290
11.800
83.736
2.712
4.964
4.650
2.590
5.998
10.845
58.927
34.232
21.284
3.365
46
441.025
234.322
51.231
41.730
336
113.406
704.273

29,01%
6,49%
4,44%
1,68%
11,89%
0,39%
0,70%
0,66%
0,37%
0,85%
1,54%
0,00%
8,37%
4,86%
3,02%
0,48%
0,01%
0,00%
62,62%
33,27%
7,27%
5,93%
0,05%
16,10%
100,00%

226.944
52.385
49.487
11.686
79.597
4.182
6.503
4
6.844
16.256
53.953
30.024
17.218
6.581
130
435.349
234.322
51.231
43.889
683
105.224
716.246

31,69%
7,31%
6,91%
1,63%
11,12%
0,58%
0,00%
0,91%
0,00%
0,96%
2,27%
0,00%
7,53%
4,19%
2,40%
0,92%
0,02%
0,00%
60,78%
32,71%
7,15%
6,13%
0,10%
14,69%
100,00%

15,32%
-14,75%
28,49%
-38,15%
66,74%
13,66%
1718,32%
-12,23%
-59,46%
56,77%
3,32%
-100,00%
85,51%
117,84%
81,85%
22,36%
n/a
-100,00%
-5,64%
0,00%
5,47%
7,42%
0,00%
-21,95%
4,13%

-9,97%
-12,69%
-36,77%
0,98%
5,20%
-35,15%
n/a
-28,49%
64650,00%
-12,36%
-33,29%
n/a
9,22%
14,02%
23,61%
-48,87%
-64,62%
n/a
1,30%
0,00%
0,00%
-4,92%
-50,81%
7,78%
-1,67%

Passivo Circulante e Passivo Não Circulante:
No exercício de 2019 a Companhia apresentou uma redução de R$ 54,6 milhões, o que representa uma redução de
21% do seu Passivo Total em comparação a 2018, reflexo da liquidação de empréstimos contratados em anos
anteriores, da redução em provisões e adiantamentos de clientes.

No exercício de 2018 a Companhia apresentou uma redução de R$ 17,6 milhões, o que representa 6,3% do seu
Passivo Total em comparação a 2017, reflexo da liquidação de empréstimos contratados em anos anteriores e aumento
dos adiantamentos de clientes.
Fornecedores:
A carteira de fornecedores aumento 17,3% no exercício de 2019 em comparação a 2018, resultado de um trabalho de
alongamento no prazo de fornecedores além de compras oportunas de materia prima.
Patrimônio Líquido:
No exercício de 2019 o Patrimônio Líquido da Companhia apresentou um aumento de R$ 26,4 milhões, oriundo do
resultado positivo da Companhia no exercício de 2019.

Descrição das principais contas da Demonstração do Resultado do Exercício:

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
CONSOLIDADO - ACUMULADO

2019

Análise
Vertical
2019

2018

Análise
Vertical
2018

2017

Análise
Vertical
2017

Análise
Horizontal
2019 vs
2018

Análise
Horizontal
2018 vs
2017

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

583.465

100,00%

576.300

100,00%

578.375

100,00%

-1,23%

0,36%

(438.271)

-75,78%

(492.940)

-85,23%

(529.947)

-91,63%

12,47%

7,51%

LUCRO BRUTO

145.194

25,10%

83.360

14,41%

48.428

Despesas com vendas
Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

(38.067)
(352)
(47.968)
19.389
(25.769)

-6,58%
-0,06%
-8,29%
3,35%
-4,46%

34.846
(326)
(44.513)
33.759
(16.439)

6,02%
-0,06%
-7,70%
5,84%
-2,84%

(35.873)
(42.047)
16.071
(25.983)

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

LUCRO OPERACIONAL
Despesas financeiras
Receitas financeiras
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

52.427
(14.342)
9.441
47.526

9,06%
-2,48%
1,63%
8,22%

8,37%

-42,59%

-41,90%

-6,20%
0,00%
-7,27%
2,78%
-4,49%

-191,54%
-7,39%
-7,20%
74,11%
-36,21%

-202,95%
-100,00%
-5,54%
-52,39%
58,06%

90.687

15,68%

(39.404)

-6,81%

72,98%

-143,45%

(20.699)
14.969

-3,58%
2,59%

(19.407)
21.611

-3,36%
3,74%

44,32%
58,55%

-6,24%
44,37%

84.957

14,69%

(37.200)

-6,43%

78,76%

-143,79%

(4.639)
(2.360)

-0,80%
-0,41%

(2.342)
5.285

-0,40%
0,91%

10,24%
-58,93%

-49,51%
-323,94%

(4.208)
(5.746)

-0,73%
-0,99%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(9.954)

-1,72%

(6.999)

-1,21%

2.943

0,51%

-29,69%

-142,05%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

37.572
19.476

6,50%

77.958
19.476

13,48%

(34.257)
19.476

-5,92%

107,49%

-143,94%

Receita Líquida de vendas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Em 2019, a Receita Líquida no segmento de Armazenagem atingiu o montante de R$413,5 milhões, 2,0% menor que
o acumulado de 2018. A estratégia da Companhia para recuperação de preços, implementada a partir do segundo
semestre de 2018 em busca de margens sustentáveis, compensaram em sua grande maioria o menor volume de
vendas no período.
No segmento de Exportação de soluções de armazenagem, no acumulado de 2019, a Receita Líquida de Exportação
somou R$62,2 milhões um aumento de 3,8% em relação ao acumulado de 2018. O aumento na receita provém de
uma política de vendas mais competitiva, aliada a política de gestão de preços, estes ajustes somados a alta do dólar
no período, proporcionaram resultados positivos nesse segmento.
A Receita Líquida no segmento de Granéis, no acumulado de 2019, somou R$35,6 milhões, se mantendo praticamente
estável em relação ao acumulado de 2018.
A Receita Líquida no segmento de Reposição e Serviços no acumulado de 2019, somou R$72,1 milhões, 23,9% maior
que o acumulado de 2018. No ano, este segmento apresentou performance positiva, devido, entre outros fatores, a
estratégia assertiva de instalação de centros de distribuição para atender as demandas dos clientes de forma ágil e
com qualidade. O aumento relevante nesse segmento é decorrente de nossa sincronização com a demanda de
mercado, com peças de reposição a pronta entrega nos centros de distribuição posicionados estrategicamente no
território nacional. O crescimento da Receita de Reposição e Serviços é consequência desta estratégia de entregar
peças de reposição e serviços de forma ágil e rápida aos clientes.
Receita Líquida de vendas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Em 2018, a Receita Líquida de armazenagem apresentou um aumento de 5,5% comparado a 2017, passando de R$
400,1 milhões para R$ 422,0 milhões.
Em 2018, a Receita Líquida do segmento de peças de reposição e serviços foi de R$ 55,0 milhões, 15,9% maior que
o mesmo período do ano imediatamente anterior. Atualmente a companhia possui 4 centros de distribuição localizados
em Panambi-RS, Campo Grande-MS, Rio Verde-GO e Cascavel-PR, o que impulsionou o desempenho do segmento,
tornando o pós-venda mais ágil e eficiente.
Já em 2018 a Receita Líquida do segmento de Movimentação de Granéis Sólidos atingiu R$ 35,8 milhões, queda de
15,4% frente mesmo período de 2017. Este segmento possui um ciclo de maturação mais longo, por se tratar de
estruturas mais robustas e de grandes capacidades, e por consequência foi impactado significativamente pelo cenário
macroeconômico de 2018.
Em 2018, a Receita Líquida do segmento de Exportação atingiu R$ 63,5 milhões, queda de 28,2% frente 2017. O
desempenho em 2018 deste segmento está correlacionado com a queda de demanda no nosso principal mercado, a
América Latina.

Receita Líquida de vendas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
Apesar do forte aumento da produção agrícola e do alto nível de estoque de grãos armazenado aguardando uma
elevação do preço das commodities, o mercado de armazenagem não apresenta crescimento em linha com as reais
necessidades do mercado.
A Receita Líquida em 2017 (R$ 578,4 milhões) comparada com o ano anterior (R$ 475,3 milhões em 2016), foi superior
em 21,7%.
No mercado interno, a Receita Líquida proveniente das soluções Kepler Weber de armazenagem agrícola apresentou
um aumento de 36,4% (R$ 400,1 milhões em 2017 vs R$ 293,3 milhões em 2016) no acumulado do ano. No quarto
trimestre apresentou aumento de 27,6% em relação ao ano anterior.
Já a Receita Líquida das exportações em 2017 ficou 17,8% abaixo do realizado em 2016, registrando R$ 88,4 milhões
contra R$ 107,6 milhões em 2016. Essa retração é reflexo de uma decisão de centralizar os esforços comerciais de
exportação na América Latina.
A Receita Líquida do segmento de Peças e Serviços tem se mostrado resiliente à crise, tanto no 4T17, quanto no
acumulado do ano, e apresentou um crescimento no último trimestre do ano de 34,3% em relação ao mesmo período
do ano anterior e, no acumulado do ano, um acréscimo de 25,8%. Este segmento tem apresentado uma constante
evolução trimestre após trimestre, contribuindo para o crescimento da empresa.
Já a Receita Líquida de Movimentação de Granéis Sólidos, apresentou um crescimento em 2017 de 15,6% (R$ 42,4
milhões em 2017 versus R$ 36,7 milhões em 2016). Este segmento, inserido no setor de infraestrutura, cuja ciclicidade
e sazonalidade diferem daquelas da armazenagem, não sofreu nos últimos dois anos a forte retração observada em
armazenagem. A volta da confiança na economia deverá impulsionar ainda mais este segmento.
Custo dos produtos vendidos do exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
Em 2019, os custos apresentaram uma queda de 11%, totalizando R$ 438,3 milhões, explicada principalmente pela
queda de volume e projetos de redução de custos.
Custo dos produtos vendidos do exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
Em 2018, os custos tiveram uma queda de 7%, somando R$ 492,9 milhões. Alguns fatores locais e globais
pressionaram o preço do aço, destacadamente a queda da oferta da matéria-prima no mercado interno, onde as
siderúrgicas enxergaram uma janela interessante para exportar, devido ao câmbio desvalorizado e a disputa comercial
EUA versus China. Em termos locais, o aquecimento da indústria automotiva, principal destino dos aços galvanizados,
gerou pressões nos preços para o segmento, principalmente no primeiro semestre de 2018, além do aumento dos
fretes sobre vendas (tabelamento ANTT). A companhia, atenta a estes fatores, desenvolveu projetos de redução de
custos em matéria prima, plano de contingências para evitar desabastecimento, além da captura de ganhos nos seus
processos com maior produtividade.
Custo dos produtos vendidos do exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
No acumulado do ano, percebe-se que o CPV em relação a Receita Líquida está em linha em comparação ao
acumulado do ano anterior. O CPV em 2017 foi impactado por preços mais competitivos, que diminuíram a margem
nos pedidos processados, e pelo aumento do preço do aço, registrado no final de 2016 e que impactou todo o ano de
2017.
Lucro bruto do exercício de findo em 31 de dezembro de 2019:
Em 2019, o Lucro Bruto somou R$145,2 milhões, avanço de 74,2% frente os R$83,4 milhões comparado ao mesmo
período de 2018. Este desempenho positivo ratifica o nosso compromisso com a rentabilidade e uma rígida gestão de
preços e custos.
Lucro bruto do exercício de findo em 31 de dezembro de 2018:

Em 2018, o lucro bruto somou R$ 83,4 milhões, 72,1% maior que os R$ 48,4 milhões entregues em 2017. Já a margem
bruta anual atingiu 14,5%, 6,1 pontos percentuais maior que em 2017. Este desempenho positivo é devido, sobretudo,
à adequação de preços ao longo dos últimos trimestres e à rígida gestão de custos e despesas, que amenizaram os
impactos negativos de aumento do aço e frete.
Lucro bruto do exercício de findo em 31 de dezembro de 2017:

No acumulado do ano, o Lucro Bruto está superior em 48,1% (R$ 48,5 milhões, margem 8,4%), em relação ao ano
anterior 2016 (R$ 32,7 milhões, margem 6,9%). Essa melhora do Lucro Bruto se deve, em parte, ao aumento de volume
que compensou parcialmente a redução dos preços e aos resultados colhidos em redução de custos, oriundos da
simplificação dos processos ao longo da cadeia do pedido e da montagem.

Despesas com vendas do exercício de findo em 31 de dezembro de 2019:
Em 2019, as despesas com vendas somaram R$38,4 milhões, aumento de 9,2% quando comparado ao acumulado de
2018. O motivo do aumento reflete o crescimento no segmento de Reposição e Serviços que impactaram nas
comissões dos representantes e dos operadores logísticos dos Centros de Distribuição de peças.

Despesas com vendas do exercício de findo em 31 de dezembro de 2018:
Em 2018, as despesas com vendas caíram 2,0% frente ao mesmo período de 2017, atingindo R$ 35,2 milhões. O
percentual em relação a Receita Líquida reduziu 0,1 p.p., alcançando 6,1%. A variação é explicada, principalmente,
pela readequação da área comercial.
Despesas com vendas do exercício de findo em 31 de dezembro de 2017:
As despesas com vendas no quarto trimestre de 2017 ficaram 12,4% inferiores em relação ao mesmo período de 2016,
totalizando R$ 9,6 milhões, em relação à Receita Líquida houve uma redução de 1,8 p.p. em razão do aumento da
atividade no mercado de Armazenagem de Grãos. Em 2017, a relação entre despesas com vendas à Receita Líquida
se manteve negativa, uma redução de 1,4 p.p..
Despesas gerais e administrativas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
No acumulado de 2019, as despesas gerais e administrativas atingiram R$48,0 milhões, aumento de 7,8% na
comparação entre o mesmo período, cujo motivo principal foi o reposicionamento da área de Suprimentos como setor
administrativo. Anteriormente as despesas eram lançadas diretamente no CPV e desconsiderando esse impacto as
despesas permaneceriam praticamente estáveis entre os períodos.
Despesas gerais e administrativas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
Em 2018, as Despesas Gerais e Administrativas atingiram R$ 44,5 milhões, aumento de 5,9% frente 2017. Em relação
a Receita Líquida houve um aumento de 0,5 p.p., atingindo 7,7% em 2018. O avanço nesta conta está relacionado as
indenizações rescisórias referentes a ajustes de estrutura da companhia.
Despesas gerais e administrativas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
Em 2017, a redução dessas despesas foi de 15,3% em valor absoluto e de 3,2 p.p. em relação à Receita Líquida.
Essas reduções são resultados dos esforços da Companhia em realizar as readequações necessárias para se tornar
mais eficiente em um mercado adverso.
Outras Receitas Operacionais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
O grupo de Outras Receitas Operacionais representou 3,3% (19,4 milhões) sobre a receita líquida, no ano de 2019 e
no ano de 2018, 5,9%(33,8 milhões sobre a receita líquida daquele exercício).
Em 2018 o grupo de Outras Receitas Operacionais, representou 5,9% (33,8 milhões) sobre a receita líquida, no ano
de 2017 2,8% (16,1 milhões), conforme demonstrado no quadro abaixo consolidado:
Consolidado
Aluguel de propriedades para investimento
Subvenções governamentais (nota 36)
Ganho na venda de ativo imobilizado
Recuperação de despesas diversas
Êxito em processos diversos
Crédito de impostos - CPRB
Recuperação de Impostos - PIS/COFINS
Outras

2019
218
16.289
2.871
11
19.389

2018
174
13.107
2.194
13460
4755
69
33.759

2017
187
12.534
2.417
460
473
16.071

As outras Despesas Operacionais em 2019 representam R$ 25,8 milhões, representando um aumento de 56,76% se
comparado ao exercício de 2018 (R$ 16,4 milhões).
As Outras Despesas Operacionais em 2018 representaram R$ 16, milhões, redução de 36,7% em relação a 2017 onde
as outras despesas operacionais foram de R$ 26 milhões.
Receitas Financeiras exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
Em 2019, as receitas financeiras somaram R$9,4 milhões, cerca de 36,9% menor que o acumulado de 2018, refletido
pela redução na taxa de juros no período.
Receitas Financeiras exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
Em 2018 as Receitas Financeiras atingiram R$ 15,0 milhões, queda de 31,0 % em relação 2017. A redução de receita
financeira está relacionada à diminuição do caixa disponível para aplicação financeira e a menores taxas de juros
praticadas no mercado.
Receitas Financeiras exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
No acumulado do ano as receitas financeiras atingiram 25,8 milhões, 30,5% inferiores em relação a 2016 devido a
amortização de dívidas da Companhia.
Consolidado
Provisão para obsolescência e perdas de estoque
Contingências cíveis, trabalhistas e previdenciárias
Condenações diversas
Franquias de seguro
Ociosidade do imobilizado
PIS/COFINS sobre outras receitas
Multas contratuais
Perda na venda do ativo imobilizado
Perdas no recebimento de crédito de clientes
Pensões vitalícias
Outras

2019
(1.416)
9.580
(14.275)
(337)
(1.181)
(1.703)
(6.286)
(95)
(10.056)
(25.769)

2018
(2.052)
(4.066)
(3.146)
(1.291)
(262)
(2.089)
213
(22)
(3.724)
(16.439)

2017
(2.565)
(7.128)
(9.407)
(1.394)
938
(656)
(3.237)
(47)
(2.487)
(25.983)

Despesas Financeiras exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
No acumulado de 2019 as despesas financeiras alcançaram R$14,3 milhões, 30,7% menor que o acumulado de 2018.
A queda nas despesas financeiras está relacionada ao menor endividamento e também pela redução da variação
cambial passiva entre os períodos.
Despesas Financeiras exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
Em 2018, as Despesas Financeiras totalizaram R$20,7 milhões, aumento de 6,7% em relação a 2017. Este aumento
é explicado principalmente pela variação cambial observada no período.
Despesas Financeiras exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
Em 2017, as despesas financeiras acumuladas estão 7,9% inferiores quando comparadas à 2016, devido ao efeito de
variações monetárias passivas e amortização de dívidas.
As políticas de proteção cambial definidas pela Companhia visam eliminar a exposição das margens comerciais em
operações de comércio exterior neutralizando a volatilidade das divisas frente ao Real, não existindo nenhuma
operação com derivativos exóticos.
Lucro líquido do exercício de findo em 31 de dezembro de 2019:
Em 2019, o Lucro Líquido foi de R$37,6 milhões, com margem líquida de 6,4%, aumento de R$ 29,3 milhões em relação
ao Lucro Líquido de R$8,3 milhões no acumulado de 2018. Mesmo com a pequena redução no volume de vendas no
segmento de armazenagem, no ano de 2019 a reposição de preços alinhada a gestão de custos e despesas,
proporcionaram aumento expressivo de 211% no Lucro antes do IRPJ/CSLL e aumento de 355% no Lucro líquido do

período, ratificando nosso compromisso com a retomada da rentabilidade e crescimento nos Resultados da
Companhia.
Em 2018, o Lucro Líquido foi de R$ 8,3 milhões, com margem líquida de 1,4% frente ao Prejuízo Líquido de R$ 34,3
milhões 2017. Vale salientar que em 2017 tivemos um efeito acumulado positivo da ativação dos impostos de R$ 5,5
milhões, o que não se repetiu neste exercício.
Lucro líquido do exercício de findo em 31 de dezembro de 2018:
Em 2018, o Lucro Líquido foi de R$ 8,3 milhões, com margem líquida de 1,4% frente ao Prejuízo Líquido de R$ 34,3
milhões 2017. Vale salientar que em 2017 tivemos um efeito acumulado positivo da ativação dos impostos de R$ 5,5
milhões, o que não se repetiu neste exercício.
Lucro líquido (prejuízo) do exercício de findo em 31 de dezembro de 2017:
O Prejuízo Líquido, do ano de 2017, é reflexo de um mercado de armazenagem que ainda não voltou aos níveis ideais,
pressionado por forças deflacionárias nos preços de venda no mercado interno e a valorização mundial dos preços do
aço (principal matéria prima). Adicionalmente, o quarto trimestre do ano de 2017 foi fortemente prejudicado por fatores
não recorrentes que, se somados aos 9 meses anteriores chega a importância de R$ 34,0 milhões, sendo 16%
impactado na rubrica do CPV (produtos em garantia, empreiteiros e pedidos interno complementares) e 84% nas
Despesas Operacionais (assessoria e contingências jurídicas, indenizações e provisões rescisórias e multas
contratuais).

10.2. Os diretores devem comentar
a) Resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita bruta de vendas da Companhia advém principalmente da comercialização de sistemas de armazenagens,
como silos, secadores, transportadores e máquinas de limpeza.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Durante o exercício três fatores contribuíram para o resultado alcançado pela Companhia:
a) Provisões, condenação e acordos em processos cíveis, trabalhistas e tributários;
b) Provisões, despesas rescisórias com reestruturação organizacional; e
c) Provisões, despesas com multas contratuais de clientes.
b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços.
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Em 2019, a Companhia teve uma redução no volume de peso embarcado de 15% passando de 53.010 toneladas em
2018 para 44.909 toneladas em 2019.
Em 2018, a Companhia teve uma redução no volume de peso embarcado de 14% passando de 53.010 toneladas em
2018 para 61.810 toneladas em 2017.
Em 2017, a Companhia teve um aumento no volume de peso embarcado de 26% passando de 48.995 toneladas em
2016 para 61.810 toneladas em 2017.
O preço líquido por quilograma de equipamento embarcado em 2019 foi de R$ 12,99, enquanto em 2018 foi de R$
10,87, havendo um aumento de 20% no preço do quilograma embarcado em 2019.
O preço líquido por quilograma de equipamento embarcado em 2018 foi de R$ 10,87, enquanto em 2017 foi de R$
9,36, havendo um aumento de 16% no preço do quilograma embarcado em 2018.
O preço líquido por quilograma de equipamento embarcado em 2017 foi de R$ 9,36, enquanto em 2016 foi de R$ 9,7,
havendo uma redução de 5% no preço do quilograma embarcado em 2017.
c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, câmbio e taxa de juros no
resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante.
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Em 2019, os custos apresentaram uma queda de 11%, totalizando R$ 438,3 milhões, explicada principalmente pela
queda de volume e projetos de redução de custos.
Em 2018, os custos tiveram uma queda de 7%, totalizando R$ 492,9 milhões. Esta queda é explicada, principalmente,
pela queda do volume embarcado e pelos projetos de redução de custos.
Alguns fatores locais e globais pressionaram o preço do aço, destacadamente a queda da oferta da matéria-prima no
mercado interno, onde as siderúrgicas enxergaram uma janela interessante para exportar, devido ao câmbio
desvalorizado e a disputa comercial EUA versus China. Em termos locais, o aquecimento da indústria automotiva,
principal destino dos aços galvanizados, gerou pressões nos preços para o segmento, principalmente no primeiro
semestre de 2018, além do aumento dos fretes sobre vendas (tabelamento ANTT). A companhia, atenta a estes fatores,
desenvolveu projetos de redução de custos em matéria prima, plano de contingências para evitar desabastecimento,
além de captura de ganhos nos seus processos, por meio de processos maior produtividade.
No acumulado do ano de 2017, percebe-se que o CPV em relação à Receita Líquida está em linha em comparação ao
acumulado do ano anterior. O CPV em 2017 foi impactado por preços mais competitivos que diminuíram a margem
nos pedidos processados e pelo impacto do ano cheio dos aumentos do preço do aço registrados no final de 2016.

10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera
que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:
a. Introdução ou alienação de segmento operacional
Não se aplica.
b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não se aplica.
c. Eventos ou operações não usuais
Não se aplica.

10.4. Os diretores devem comentar
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Na preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia e sua controlada
utilizaram julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das suas políticas contábeis e os
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas, revisadas de forma continua sendo reconhecidas prospectivamente.
Julgamentos
A Companhia e sua controlada entendem que as informações sobre julgamentos realizados na aplicação das
políticas contábeis que tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas estão incluídas nas seguintes notas explicativas:




Nota explicativa 7(v) – Receita operacional
Nota explicativa 19 – Ativos não circulantes mantidos para venda; e
Nota Explicativa 26 – Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas;

Incertezas sobre premissas e estimativas
A Companhia e sua controlada entendem que as informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e
estimativas no exercício a findo em 31 de dezembro de 2019, estão incluídas nas seguintes notas explicativas:







Nota explicativa 11 – mensuração da perda de crédito esperada para contas a receber: principais
premissas na determinação da taxa média ponderada de perda;
Nota explicativa 14 – reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro
contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados;
Nota explicativa 16 – Propriedades para investimento: determinação do valor justo com base em dados
não observáveis significativos; e
Nota explicativa 17 – Imobilizado: Reconhecimento, mensuração e custos subsequentes;
Nota explicativa 18 – Pesquisa, desenvolvimento e gastos subsequentes;
Nota Explicativa 26 – Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: principais premissas sobre a
probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

Novas normas ou revisadas
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019
A Companhia e sua controlada aplicou inicialmente o CPC 06(R2)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019.
Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, mas não
afetaram materialmente as demonstrações financeiras da Companhia e sua controlada.
IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil (Vigência a partir de 01/01/2019)
A Companhia e sua controlada adotou o CPC 06(R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva
modificada, consequentemente, as informações comparativas apresentadas para 2018 não estão
reapresentadas - ou seja, são apresentadas, conforme reportado anteriormente, de acordo com o CPC
06(R1)/IAS 17 e interpretações relacionadas. Os detalhes das mudanças nas políticas contábeis estão
divulgados abaixo. Além disso, os requerimentos de divulgação no CPC 06(R2)/IFRS 16 em geral não foram
aplicados a informações comparativas.
Anteriormente, a Companhia e sua controlada determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um
arrendamento conforme o ICPC 03/IFRIC 4 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento
Mercantil. O Grupo agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com base na definição de
arrendamento.
Na transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia e sua controlada escolheu aplicar o expediente
prático com relação à definição de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. A
Companhia aplicou o CPC 06(R2)/IFRS 16 apenas a contratos previamente identificados como
arrendamentos. Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC
06(R1)/IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4 não foram reavaliados quanto à existência de um arrendamento de acordo
com o CPC 06(R2)/IFRS 16. Portanto, a definição de um arrendamento conforme o CPC 06(R2)/IFRS 16 foi
aplicada apenas a contratos firmados ou alterados em ou após 1º de janeiro 2019.
Arrendamento classificado como arrendamento operacional conforme CPC 06(R1)/IAS 17
Anteriormente, a Companhia e sua controlada classificava os arrendamentos imobiliários como
arrendamentos operacionais de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. Na transição, para esses arrendamentos,
os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes do
arrendamento, descontados à taxa de empréstimo incremental da Companhia e sua controlada em 1º de
janeiro de 2019. Os ativos de direito de uso são mensurados por um valor igual ao passivo de arrendamento,
ajustado pelo valor de quaisquer recebimentos de arrendamento antecipados ou acumulados: a Companhia
aplicou essa abordagem a todos os arrendamentos mercantis.
A Companhia e sua controlada utilizou vários expedientes práticos ao aplicar o CPC 06(R2)/IFRS 16 a
arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC
06(R1)/IAS 17. Em particular:




não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos cujo prazo de arrendamento
se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação inicial; e
não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos de ativos de baixo valor.

A Companhia e sua controlada avaliaram os impactos da adoção inicial a norma em suas demonstrações
financeiras, segregando essa avaliação em:





- Inventário dos contratos de locação;
- Abordagem de transição;
- Mensuração do Ativo e do Passivo Inicial; e
- Impactos da adoção.

Os contratos de arrendamento que foram escopo da norma, reconhecidos no ativo como de direito de uso,
terão a sua depreciação calculada pelo método linear de acordo com o prazo de cada contrato. A
determinação do passivo de arrendamento a pagar, corresponde ao total de pagamentos futuros,
identificando os contratos com certeza razoável de renovação de acordo com as políticas estabelecidas pela
Companhia, sendo esses fluxos ajustados a valor presente. Os encargos gerados pelo ajuste do fluxo a valor
presente serão apropriados com base em uma taxa nominal de desconto de acordo com a vigência dos
contratos e reconhecidos como despesas financeiras.
Na data da adoção inicial em 01 de janeiro de 2019 a Companhia contabilizou ativo de direito a uso, igual ao
passivo de arrendamento a pagar ajustado a valor presente no montante de R$ 206 na Controladora e R$
7.411 no consolidado. A escolha da Companhia na abordagem da adoção a norma não resultou impacto no
patrimônio líquido.
Na adoção inicial, a Companhia optou em contabilizar seus contratos de arrendamento mercantil
considerando a Taxa Nominal. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia reavaliou seus contratos de
arrendamento mercantil considerando a Taxa real, concluindo que o impacto desta variação não é
significativo.
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia contabilizou R$ 378 no seu resultado como despesa financeira,
sendo que o saldo remanescente no passivo em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 653.
Para fins de atendimento das informações requeridas pelo Oficio Circular CVM/SNC/SEP 02/2019, a
Companhia informa os saldos de passivos de arrendamento mercantil, os quais no consolidado totalizam R$
2.803 em 31 de dezembro de 2019. Os pagamentos geram um direito potencial de PIS e COFINS incluídos
na contraprestação de arrendamento, conforme os períodos previstos para pagamento, de 9,25% (R$ 259).
a) Composição direito de uso:

Descrições
Imóveis
Veículos
Máquinas e equipamentos
Total

Vida útil (anos)
1
1a2
0 a 17

Controladora
Dez/2019
Jan/2019
33
206
33
206

Dez/2019
33
1.407
1.583
3.023

Consolidado
Jan/2019
206
5.224
1.981
7.411

b) Movimentação direito de uso
Controladora
Descrições

Vida
útil
(anos)
1

Imóveis
Total

Adoção
Inicial
Jan/2019
206
206

Depreciação

(173)
(173)

Valor
liquido
Dez/2019
33
33

Valor liquido
Dez/2019
33
33
Consolidado

Descrições

Imóveis
Veículos
Máquinas e
equipamentos
Total

Vida
útil
(anos)
1
1a2
0 a 17

Adoção
Inicial
Jan/2019
206
5.224

Depreciação

1.981
7.411

Adições

Baixas

(173)
(3.159)
(520)

286
122

(944)
-

Valor
liquido
Dez/2019
33
1.407
1.583

(3.852)

408

(944)

3.023

Valor liquido
Dez/2019
33
1.407

3.023

1.583

c) Composição dos arrendamentos a pagar:
Controladora
Descrições
Imóveis
Veículos
Máquinas e
equipamentos
Total

Taxas média
ponderada
7,9% a.a.
7,9% a
8,65% a.a.
6,4% a 9,4%
a.a.

Consolidado

Vencimento
2020
2020 a 2021

Dez/2019
-

Jan/2019
216
-

2019 a 2036

-

-

-

Passivo Circulante
Passivo não Circulante
Total

Dez/2019
-

Jan/2019
216

1.302

5.576

1.553

2.676

216

2.855

8.468

165
41
206

1.206
1.597
2.803

4.630
2.781
7.411

d) Movimentação dos arrendamentos a pagar
Controladora
Descrições

Imóveis
Total

Taxas
média
ponderada
7,9% a.a.

Vencimento
Jan/2019

Liquidações

216
216

(216)
(216)

2020

Valor liquido
Dez/2019
Consolidado

Descrições

Imóveis
Veículos
Máquinas e
equipamentos
Total

Taxas
média
ponderada
7,9% a.a.
7,9% a
8,65% a.a.
6,4% a
9,4% a.a.

Vencimento
Jan/2019

Liquidações

2020
2020 a 2021

216
5.576

(216)
(4.613)

Adições
286

2019 a 2036

2.676

(1.249)

127

8.468

(6.078)

413

Valor liquido
Dez/2019
1.249
1.554
2.803

e) Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamento do imposto de renda
A IFRIC 23 (ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro) foi emitida em dezembro de
2018 e trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tributários
envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se aplica a tributos fora do âmbito da
IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos
tributários incertos.
A Interpretação aborda especificamente o seguinte:






Se a entidade considera tratamentos tributários incertos separadamente;
As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades
fiscais;
Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não
utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e
Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias.

A entidade deve determinar se considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto
com um ou mais tratamentos tributários incertos. Deve-se seguir a abordagem que melhor prevê a resolução
da incerteza. A interpretação entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019. A Companhia e sua controlada não
tiveram impacto significativo em suas demonstrações financeiras.
f)

Novas normas e interpretações ainda não efetivas
As novas normas serão efetivas para exercícios iniciados em/ou após 1º de janeiro de 2020. A Companhia e
sua controlada não adotaram essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes
normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras
consolidadas:
- Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;
- Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3);
- Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); e
- IFRS 17 Contratos de Seguros.

10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando,
em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a
descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais
como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil
de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de
recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros:
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as normas IFRS e as normas
CPC exige que a Administração faça 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 revistos 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.
A Administração adota a prática de reconhecer provisões para obrigações presentes (legais ou presumidas) resultantes
de eventos passados, para as quais seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no
final de cada exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação.
As principais estimativas e julgamentos contábeis críticos da Companhia no entendimento da Administração foram os
seguintes:
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia e sua controlada têm uma obrigação
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido
para liquidar a obrigação.
A Companhia e sua controlada são partes envolvidas em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros em
andamento, e estão discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como judicial, as quais, quando
aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses
processos são estimadas e atualizadas pela Administração, com base na opinião de seus consultores legais externos.
Ativos contingentes: A Controlada da Companhia ajuizou em 14 de março de 2017 Medida Judicial pleiteando a
exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A sentença de primeira instância foi proferida em
25 de julho de 2017, concedendo o direito para que pudesse excluir de suas operações futuras o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Tendo por base esta sentença a Controlada da Companhia passou a não mais oferecer
a base de tributação das contribuições ao PIS/COFINS os valores de ICMS apurados a partir de agosto de 2017. Essa
exclusão refletiu no não recolhimento do PIS e da COFINS no montante total de R$ 8.135 até 31 de dezembro de 2019.
Em 13 de setembro de 2017, a União interpôs Recurso de Apelação, o qual restou desprovido. Diante da decisão, a
União opôs Embargos de Declaração. Em 21 de março de 2019, foi proferido Acórdão corrigindo o erro material no
voto em relação à compensação para constar que a compensação deverá ocorrer entre quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal. Em 16 de maio de 2019, a União interpôs Recurso Especial e Extraordinário. Em
11 de junho de 2019, foram proferidas decisões que inadmitiu o Recurso Especial da União, bem como negou
seguimento ao Recurso Extraordinário. Em 13 de junho de 2019, a União interpôs Agravo de Denegatória de Recurso
Especial. Em 12 de agosto de 2019 sobreveio decisão negando provimento ao Agravo de Denegatória de Recurso
Especial. Em 15 de agosto de 2019, a União Federal interpôs Agravo Interno, o qual teve provimento negado em 24
de setembro de 2019. Em 10 de outubro de 2019, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, a
União opôs Embargos de Declaração, os quais foram desacolhidos em 07 de novembro de 2019. Em 16 de dezembro
de 2019 a União Federal ingressou com Recurso Extraordinário perante o Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão
que rejeitos os Embargos de Declaração da União Federal, que aguarda julgamento.
Entretanto, com base na decisão do STF comentada a seguir e na opinião dos seus consultores jurídicos, a Companhia
e sua Controlada concluíram que não é provável o desembolso de caixa em relação aos valores não recolhidos. O STF
julgou o mérito da matéria e decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, em linha com a
tese pleiteada pela Controlada. Vale destacar que, apesar da decisão quanto ao mérito, o caso ainda aguarda
julgamento de embargos de declaração apresentado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, principalmente no
que se refere à modulação de efeitos da decisão de mérito.
Para os períodos anteriores à data do ajuizamento da medida judicial supra mencionada, e não prescritos, a Controlada
deverá aguardar o trânsito em julgado do seu processo judicial, bem como a decisão final do STF que definirá o período
beneficiado bem como a forma de aproveitamento do crédito tributário (compensação com outros tributos federais ou
precatório).
A Controlada e seus assessores estimam que a decisão não limitará o direito da ação judicial proposta a partir de 14

de março de 2017, data do ajuizamento da ação, no entanto, os elementos do processo ainda estão pendentes de
decisão e não permitem o reconhecimento do ativo relativo aos créditos a serem levantados para o período de março
de 2012 a julho de 2017. Com base em levantamento preliminar a partir das informações disponíveis em 31 de
dezembro de 2019, a Controlada estima através de avalição de seus consultores externos o valor potencial dos
créditos, incluindo atualização monetária, em aproximadamente R$ 28.800.
Redução ao valor recuperável de Ativos: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
construção, deduzidos de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas.
A Companhia adota o critério de revisão anual de avaliação de seus Ativos ou quando da existência de mudanças
significativas.
A Administração da Companhia optou por reavaliar os Ativos imobilizados pelo custo atribuído (deemed cost) na data
de abertura do exercício de 2009. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o Ativo imobilizado tendo como
contrapartida o Patrimônio líquido, líquido dos efeitos fiscais.
Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais
futuros, atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de Ativos e Passivos e o seu respectivo valor contábil.
A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de Lucros tributáveis futuros, determinada em estudo técnico
apreciado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho de Administração reconheceu também os créditos tributários
sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de exercícios anteriores, que não possuem prazo
prescricional e cuja compensação está limitada a 30% dos Lucros anuais tributáveis. O valor contábil do Ativo fiscal
diferido é revisado periodicamente e as projeções são revisadas anualmente. Caso haja fatores relevantes que venham
a modificar as projeções, estas são revisadas durante o exercício pela Companhia.

10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do
emissor, indicando:
a. Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos.
IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil (Vigência a partir de 01/01/2019)
A IFRS 16 (CPC - 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil) foi emitida em janeiro de 2016 e substitui
a IAS 17 Operações de arrendamento mercantil, a IFRIC 4 - Como determinar se um acordo contém um
arrendamento, o SIC 15 - Arrendamentos operacionais e o SIC 27- Avaliação da substância de transações
envolvendo a forma legal de arrendamento.
A IFRS 16 estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de
arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um único modelo no
balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros segundo a IAS 17.
Está é a primeira Demonstração Financeira da Companhia e sua Controlada, após a adoção da IFRS 16
(CPC - 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil).
A norma IFRS 16/CPC - 06 (R2) traz a obrigatoriedade dos arrendatários reconhecerem os ativos de direito
de uso em contra partida devendo reconhecer os passivos de arrendamento a pagar, para todos os contratos
que estiverem aderentes ao escopo da norma, com exceção aqueles que estiverem enquadrados em algum
tipo de isenção.
Podem ser classificados na isenção da norma, contratos:
- Baseados em valores variáveis;
- Com prazo de vigência menor que um ano;
- Que não transferem controle sobre o bem ou serviço; e
- Baixo valor e contratos com prazo indeterminado.
A Companhia e sua controlada avaliaram os impactos da adoção inicial a norma IFRS 16 /CPC - 06 (R2) em
suas demonstrações financeiras. Segregamos essa avaliação em:
- Inventário dos contratos de locação;
- Abordagem de transição;
- Mensuração do Ativo e do Passivo Inicial; e
- Impactos da adoção.
A Administração da Companhia optou pela transição retrospectiva simplificada, não impactando em lucros
acumulados na data da adoção, uma vez que os montantes reconhecidos no passivo de arrendamentos a
pagar trazidos a valor presente e os montantes contabilizados no ativo de direito a uso são iguais.
Na data da adoção inicial em 01 de janeiro de 2019 a Companhia contabilizou ativo de direito a uso, igual ao
passivo de arrendamento a pagar ajustado a valor presente no montante de R$ 206 na Controladora e R$
7.411 no consolidado. A escolha da Companhia na abordagem da adoção a norma IFRS 16/CPC - 06 (R2)
não resultou impacto no patrimônio líquido.
Na adoção inicial, a Companhia optou em contabilizar seus contratos de arrendamento mercantil
considerando a Taxa Nominal. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia reavaliou seus contratos de
arrendamento mercantil considerando a Taxa Real, concluindo que o impacto desta variação não é
significativo.
Os contratos de arrendamento que foram escopo da norma IFRS 16/CPC - 06 (R2) reconhecidos no ativo
como de direito de uso, terão a sua depreciação calculada pelo método linear de acordo com o prazo de cada
contrato. A determinação do passivo de arrendamento a pagar, corresponde ao total de pagamentos futuros,
identificando os contratos com certeza razoável de renovação de acordo com as políticas estabelecidas pela
Companhia, sendo esses fluxos ajustados a valor presente. Os encargos gerados pelo ajuste do fluxo a valor
presente serão apropriados com base em uma taxa real de desconto de acordo com a vigência dos contratos
e reconhecidos como despesas financeiras.
a) Composição direito de uso:

Descrições
Imóveis
Veículos
Máquinas e equipamentos
Total

Controladora
Dez/2019
Jan/2019
33
206
33
206

Vida útil (anos)
1
1a2
0 a 17

Consolidado
Jan/2019
206
5.224
1.981
7.411

Dez/2019
33
1.407
1.583
3.023

b) Movimentação direito de uso
Controladora
Descrições

Vida
útil
(anos)
1

Imóveis
Total

Adoção
Inicial
Jan/2019
206
206

Depreciação

(173)
(173)

Valor
liquido
Dez/2019
33
33

Valor liquido
Dez/2019
33
33
Consolidado

Descrições

Imóveis
Veículos
Máquinas e
equipamentos
Total

Vida
útil
(anos)
1
1a2
0 a 17

Adoção
Inicial
Jan/2019
206
5.224

Depreciação

1.981
7.411

Adições

Baixas

(173)
(3.159)
(520)

286
122

(944)
-

Valor
liquido
Dez/2019
33
1.407
1.583

(3.852)

408

(944)

3.023

Valor liquido
Dez/2019
33
1.407

3.023

1.583

c) Composição dos arrendamentos a pagar:
Controladora
Descrições
Imóveis
Veículos
Máquinas e
equipamentos
Total

Taxas
Anuais
7,9% a.a.
7,9% a
8,65% a.a.
6,4% a 9,4%
a.a.

Consolidado

Vencimento
2020
2020 a 2021

Dez/2019
-

Jan/2019
216
-

2019 a 2036

-

-

-

Passivo Circulante
Passivo não Circulante
Total

Dez/2019
-

Jan/2019
216

1.302

5.576

1.553

2.676

216

2.855

8.468

165
41
206

1.206
1.597
2.803

4.630
2.781
7.411

d) Movimentação dos arrendamentos a pagar

Descrições
Imóveis

Taxas
Anuais
7,9%
a.a.

Vencimento
2020

Jan/2019
216

Liquidações
(216)

216

(216)

Total

Descrições
Imóveis
Veículos
Máquinas e
equipamentos
Total

Taxas
Anuais
7,9%
a.a.
7,9% a
8,65%
a.a.
6,4% a
9,4%
a.a.

Controladora
Valor liquido
Dez/2019
-

Vencimento
2020

Jan/2019
216

Liquidações
(216)

Adições
-

2020 a 2021

5.576

(4.613)

286

Consolidado
Valor liquido
Dez/2019
1.249

2019 a 2036

2.676

(1.249)

127
1.554

8.468

(6.078)

413

2.803

A Companhia não identificou impacto relevante em seu resultado em 31 de dezembro de 2019 na adoção do
IFRS 16/CPC - 06 (R2).
Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados com base na taxa nominal
de desconto, de acordo com o prazo remanescente dos contratos. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia
contabilizou R$ 378 no seu resultado como despesa financeira, sendo que o saldo remanescente no passivo
em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 653.
Com relação aos impostos, existe um efeito temporal no imposto renda e na contribuição social, uma vez que
reconhecemos um ativo diferido, o qual se realizará a medida que os contratos de locação forem se
realizando. E para os impostos recuperáveis PIS/COFINS, continuamos reconhecendo no resultado os
créditos com base no pagamento das contraprestações.
Para fins de atendimento das informações requeridas pelo Oficio Circular CVM/SNC/SEP 02/2019, a
Companhia informa os saldos de passivos de arrendamento mercantil, os quais totalizam R$ 2.803 em 31 de
dezembro de 2019. Os pagamentos geram um direito potencial de PIS e COFINS incluídos na
contraprestação de arrendamento, conforme os períodos previstos para pagamento, de 9,25%.
A norma IFRS 16/CPC - 06 (R2) assegura neutralidade tributária, não havendo impactos na apuração do
PIS/COFINS e IR e CSLL.
ii. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando
respectivos passivos.
Não se aplica.
iii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços.
Não se aplica.
iv. Contratos de construção não terminada.
Não se aplica.
v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos.
Não se aplica.
b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
Não se aplica.

10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores
devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou
outros itens das demonstrações financeiras do emissor.
Não se aplica.
b. natureza e o propósito da operação.
Não se aplica.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação.
Não se aplica.

10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do
emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
Investimentos do exercício de findo em 31 de dezembro de 2019:
Os investimentos realizados pela Companhia em dezembro de 2019 totalizaram R$13,2 milhões (R$11,0
milhões em 2018), utilizados para aquisição de equipamentos de informática (R$1,7 milhão), software e
licenças (R$3,5 milhões) e outros (R$8,0 milhões). Em relação a setembro de 2019 nosso capex teve uma
elevação de R$5,0 milhões ou 61,0%. Esse aumento foi pulverizado com destaque para projetos de novos
produtos, adequação de normas de segurança de máquinas e equipamentos entre outros.

Investimentos do exercício de findo em 31 de dezembro de 2018:
Os investimentos totalizaram R$ 11,0 milhões em 2018, versus R$ 18,0 milhões em 2017, queda de 38,9%.
Os investimentos acumulados foram utilizados para (i) desenvolvimento de produto (R$ 0,8 milhão), (ii)
modernização do parque industrial (R$ 3,3 milhões), (iii) licença de softwares (R$ 4,0 milhões), e (iv)
melhorias em prédios e instalações (R$ 2,9 milhões).
Investimentos do exercício de findo em 31 de dezembro de 2017:
Os investimentos realizados pela Kepler Weber no ano de 2017 totalizaram R$ 18,0 milhões, (R$ 13,2
milhões em 2016), utilizados para aquisição de softwares, equipamentos de informática, segurança da
informação e para a finalização da implantação do novo sistema ERP (R$ 8,7 milhões), a modernização do
parque industrial (R$ 8 milhões), o desenvolvimento de novos produtos (R$ 0,30 milhão), e melhorias em
prédios e instalações (R$ 1 milhão).

A busca por produtividade e melhoria dos processos fabris demanda a manutenção dos investimentos, além
das melhorias e continuidade dos projetos em inovação de produtos, automação e informática.
ii. fontes de financiamento dos investimentos
A Companhia financiou seus projetos de investimentos em parte com geração própria de caixa e através da
linha de financiamento FINEP.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
Não se aplica.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor.
Não se aplica.

c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas.
Existem projetos de desenvolvimento de novos produtos em andamento, mas que ainda não podem ser
divulgados. Os principais projetos em andamento são: especialização da planta de silos, novos sistemas de
armazenagem e movimentação de granéis.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços.
A Companhia investiu em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos no ano de 2019 o total de R$
0,5 milhões, no ano de 2018 foram R$ 0,5 milhões e no ano de 2017 foram R$ 0,7 milhões.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados.
A Companhia investiu em desenvolvimento de novos produtos no ano de 2019 o total de 0,3, em 2018 o
total de R$ 0,2 milhões e em 2017 o valor de R$ 0,2 milhões.
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Os investimentos realizados pela Companhia em dezembro de 2019 totalizaram R$13,2 milhões (R$11,0
milhões em 2018), utilizados para aquisição de equipamentos de informática (R$1,7 milhão), software e
licenças (R$3,5 milhões) e outros (R$8,0 milhões).

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que
não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Não foram identificados outros fatores além dos já mencionados, que possam influenciar de maneira significativa o
desempenho operacional da Companhia.

Anexo B
Proposta de Destinação do Lucro Líquido
(ANEXO 9-1- II DA INST. CVM 481)
Destinação dos Resultados (Instrução CVM 481 – Anexo 9-1-II)
ANEXO 9-1-II
Destinação do Lucro Líquido
1. Informar o lucro líquido do exercício
A Companhia apresentou lucro líquido de R$ 37.571.866,88 milhões no exercício de 2019.
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos
antecipados e juros sobre capital próprio já declarado.
Em 13 de maio de 2019 a Companhia distribuiu aos acionistas dividendos no montante de R$
2.589.596,74 (R$ 0,0984 por ação ordinária), referente ao dividendo mínimo obrigatório do
exercício findo em 31 de dezembro 2018.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, do montante total destinado de R$
10.388.079,89 para dividendos aos acionistas é composto de R$ 10.083.590,20 de dividendo
mínimo obrigatório, acrescido de R$ 304.489,69, que refere-se ao imposto de renda retido na
fonte dos juros sobre capital próprio e representa R$ 0,3948 por ação, deduzidos os juros
sobre capital próprio de R$ 0,1520 por ação (pagos em 27 de dezembro de 2019), totalizando à
pagar o montante de R$ 6.388.079,77 e representa R$ 0,2428 por ação e será pago dentro do
exercício de 2020. O dividendo adicional proposto é de R$ 9.931.345,36 e representa R$
0,3774 por ação, será destinado para ampliar a reserva estatuária para investimentos e capital
de giro. Na oportunidade a referida Assembleia destinará ainda o saldo de R$ 9.931.345,37,
para também ampliar a reserva estatuária para investimentos e capital de giro, totalizando R$
29.946.280,93 no exercício.
Conforme mencionado no parágrafo acima, a proposta da Companhia é de não distribuir os
dividendos adicionais no montante de R$ 9.931.345,36 (R$ 0,37745 por ação ordinária), e
destina-lo à reserva de investimento e capital de giro, sujeito à aprovação da Assembleia Geral
da Companhia.
Sobre o resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia
calculou os dividendos mínimos obrigatórios, conforme segue:
Demonstração do cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios
Resultado do exercício
(-) Reserva legal
(+) Realização de reserva de reavaliação
(+) Realização de ajustes de avaliação
(+) Reversão plano de opções de compra de ações
Lucro ajustado para cálculo de dividendo
Dividendo mínimo obrigatório (25%)
(-) Juros sobre Capital Próprio
(+) IRRF sobre Juros sobre Capital próprio
Dividendos mínimos a distribuir
Dividendos mínimos totais por ação do capital (em R$)

Dez/2019
37.571.866,88
(1.878.593,34)
2.884.323,63
1.756.763,65
40.334.360,82
10.083.590,20
(4.000.000,12)
304.489,69
6.388.079,77
0,3948

Dez/2018
8.266.690,36
(413.284,52)
346.538,84
2.159.442,29
10.358.386,97
2.589.596,74
2.589.596,74
0,0984

Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
O total de dividendo mínimo obrigatório a pagar exercício de 2019 é de 27,65% do lucro líquido
do exercício.
3. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base
em lucro de exercícios anteriores
No exercício de 2019 foram distribuídos dividendos com base em lucros de exercícios de 2018
no valor de R$ 2.589.596,74, (R$ 0,0984 por ação ordinária).
4. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprios já
declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada,
por ação de cada espécie e classe.
Segue demonstrativo do dividendo mínimo obrigatório, para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019:
DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO
Nr. Ações Ordinárias em 31/12/2019 -

26.311.971
Valor Dividendos

Valor por Ação
Ordinária

Dividendo mínimo obrigatório

10.388.079,89

0,3948

(-) Juros sobre Capital Próprio

(4.000.000,12)

(0,1520)

6.388.079,77

0,2428

Dividendo mínimo obrigatório

Segue demonstrativo do dividendo proposto conforme proposta de política de
distribuição de dividendos, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
DESTINAÇÕES CONFORME PROPOSTA DE POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS APROVADA EM AGE
DE 24/04/2013
Valor por
Nr. Ações Ordinárias em 31/12/2019 26.311.971
Valor
Ação
Dividendos
Ordinária
Dividendo conforme proposta de política

9.931.345,36

0,3774

Valor Dividendos a deliberar em AGE 16/04/2020

9.931.345,36

0,3774

Conforme mencionado acima, a proposta da Companhia é de não distribuir o dividendo
proposto conforme política de distribuição de dividendos, no montante de R$
9.931.345,36 (R$ 0,37745 por ação ordinária), e destina-lo à reserva de investimento e
capital de giro, sujeito à aprovação da Assembleia Geral da Companhia.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital
próprio.
O valor será pago integralmente até 31/12/2020 conforme aprovação em Assembleia
Geral Ordinária que se realizará no dia 16 de abril de 2020.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre
capital próprio.
Não se aplica.

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital
próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao
seu recebimento.
O aviso aos acionistas de pagamento de juros sobre capital próprio foi divulgado em 05
de dezembro de 2019.
5. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já
declarados.
Em 27 de dezembro de 2019 foram pagos R$ 4.000.000,12, R$ 0,1520 por ação,
referente antecipação de dividendos na forma de juros sobre capital próprio.
6. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
2019
Lucro (Prejuízo) Líquido
Valor Ação Ordinária básica

2018

2017

37.571.866,88

8.265.690,36

1,4279

0,3142

- 34.256.617,33
-

1,3020

Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores
2019
Dividendo mínimo bruto
Juros sore Capital Próprio (JCP)
Dividendo deduzido o JCP
Valor Ação Ordinária básica

10.388.079,89

2018

2017

2.589.596,74

- 4.000.000,12

-

-

6.388.079,77

2.589.596,74

1,4279

0,3142

-

1,3020

7. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
2019
Lucros (Prejuízos) do Exercício
Reserva Legal - 5%

2018

37.571.866,88

8.265.690,36

1.878.593,34

413.284,52

2017
- 34.256.617,33
-

Conforme parágrafo 1º do art. 25º do Estatuto Social Consolidado da Companhia, a
Reserva Legal é constituída a razão de 5% sobre o Lucro Líquido do Exercício, até
atingir 20% do Capital Social, no exercício de 2019 foram contabilizados para reserva
legal o montante de R$ 1.878.593,34.
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Conforme parágrafo 1º do art. 25º do Estatuto Social Consolidado da Companhia, a
Reserva Legal é constituída a razão de 5% sobre o Lucro Líquido do Exercício, até
atingir 20% do Capital Social, no exercício de 2019 foram contabilizados para reserva
legal o montante de R$ 1.878.593.34.

c. Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou
mínimos:
i.

Descrever a forma de cálculo dos dividendos fixos ou mínimos.

Não se aplica para o exercício de 2019.
ii.

Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral
dos dividendos fixos ou mínimos.

Não se aplica para o exercício de 2019.
iii.

Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa.

Não se aplica para o exercício de 2019.
iv.

Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos
a cada classe de ações preferenciais.

Não se aplica para o exercício de 2019.
v.

Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação
preferencial de cada classe.

Não se aplica para o exercício de 2019.
8. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou
mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
Não se aplica para o exercício de 2019.
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos
dividendos fixos ou mínimos
Não se aplica para o exercício de 2019.
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Não se aplica para o exercício de 2019.
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a
cada classe de ações preferenciais
Não se aplica para o exercício de 2019.
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação
preferencial de cada classe
Não se aplica para o exercício de 2019.
9. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Segundo Artigo 25, parágrafo 1, item b do Estatuto Social da Companhia, o lucro
líquido do exercício terá a seguinte destinação:

 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo aos acionistas;
b. Informar se ele está sendo pago integralmente.
O valor será pago integralmente até 31/12/2020 conforme aprovação em Assembleia
Geral Ordinária que se realizará no dia 16 de abril de 2020
c. Informar o montante eventualmente retido.
Não se aplica para o exercício de 2019.
10. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
a. Informar o montante da retenção.
Não se aplica para o exercício de 2019.
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia,
abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital
de giro e fluxos de caixa positivos.
Não se aplica para o exercício de 2019.
c. Justificar a retenção dos dividendos.
Não se aplica para o exercício de 2019.
Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
d. Identificar o montante destinado à reserva.
Não se aplica para o exercício de 2019.
e. Identificar a perda considerada provável e sua causa.
Não se aplica para o exercício de 2019.
f.

Explicar porque a perda foi considerada provável.

Não se aplica para o exercício de 2019.
g. Justificar a constituição da reserva.
Não se aplica para o exercício de 2019.
11. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar.
Não se aplica para o exercício de 2019.
b. Informar a natureza dos lucros não realizados que deram origem à reserva.
Não se aplica para o exercício de 2019.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva.

Não se aplica para o exercício de 2019.
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa.
Não se aplica para o exercício de 2019.
c. Explicar porque a perda foi considerada provável.
Não se aplica para o exercício de 2019.
d. Justificar a constituição da reserva.
Não se aplica para o exercício de 2019.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar.
Não se aplica para o exercício de 2019.
b. Informar a natureza dos lucros não realizados que deram origem à reserva.
Não se aplica para o exercício de 2019.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
De acordo com o artigo 25, parágrafo 1, item “a” e “c” do Estatuto Social da
Companhia, do resultado do exercício serão feitas as deduções previstas em lei e a
reserva para as incidências tributárias. O lucro líquido do exercício terá a seguinte
destinação:
 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, até atingir 20% (vinte
por cento) do capital social;
 25% (vinte e cinco por cento) como reserva para investimentos e capital de
giro.
b. Identificar o montante destinado à reserva
Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, o montante destinado a reserva legal foi
de R$ 1.878.593.34 e o montante destinado a Reserva para investimentos e capital de
giro foi de R$ 29.946.280,93.
c. Descrever como o montante foi calculado
Do lucro líquido do exercício, 5% foram utilizados para a constituição da reserva legal,
após os ajustes de realização de reserva de reavaliação e realização de ajustes de
avaliação patrimonial, chegou-se ao lucro ajustado que serviu de base para
constituição da reserva estatutária de investimentos e capital de giro e também para o
cálculo do dividendo mínimo obrigatório, do saldo a disposição da Assembleia Geral
Ordinária 100 % será destinado à Reserva de Investimento e Capital de Giro.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
Não se aplica para o exercício de 2019

b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não se aplica para o exercício de 2019
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não se aplica para o exercício de 2019
b. Explicar a natureza da destinação
Não se aplica para o exercício de 2019

Anexo C
Informações sobre os indicados para o Conselho Fiscal
(CONFORME ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO CVM 481/09)

ITENS 12.5/11 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

CONSELHO FISCAL
12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
a. Nome
Manoel Eduardo Lima Lopes
b. Data de nascimento
07/07/1943
c. Profissão
Diretor de Instituição Financeira
d. CPF
046.227.237-00
e. Cargo eletivo ocupado
Conselho Fiscal Titular
f. Data da eleição
16/04/2020
g. Data da posse
04/05/2020
h. Prazo do mandato
Abril/2021
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor
Não
j. Eleito pelo controlador
Não
k. Membro independente
N/A
l. Número de mandatos consecutivos
0
m. Experiência profissional
Brasileiro com Graduação Ciências Contábeis e Ciências Jurídicas, ambas pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Funcionário admitido por concurdo público no
BANERJ – Banco do Estado do Rio de Janeiro, onde atuou também como auditor geral e
superintendente de contabilidade. Consultor de instituições financeiras e Diretor do
Banco Clássico nos perídos de 1994 a 1998 e de 2001 até hoje. Diretor do Instituto
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Brasileiro de Auditores Independentes – IBRACON, membro do Conselho de
Administração da Engie Brasil Enerdia S/A de 2006 a 2020 e membro do Conselho Fiscal
da CEG de 2013 a 2016.
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido nos últimos 5 anos
i. Qualquer condenação criminal
Não há.
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não há.
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade professional ou comercial qualquer
Não há.
12.6 – Percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse.
N/A
12.7 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria e financeiro
Não participa de comitês da Companhia.
12.8 – Percentual de participação nas reuniões dos comitês
Não participa de comitês da Companhia.
12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau relacionados a
administradores, controladas e controladores da Companhia.
12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Não existe relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos três
exercícios sociais, entre administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou
indiretamente.
12.11 - Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
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Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores da Companhia e sua
controlada são cobertos por apólice de seguro para conselheiros e diretores (D&O), com
abrangência em todo o território nacional.

12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
a. Nome
Marcio Ferraro
b. Data de nascimento
08/07/1970
c. Profissão
Bancário
d. CPF
831.699.547-68
e. Cargo eletivo ocupado
Conselho Fiscal Titular
f. Data da eleição
16/04/2020
g. Data da posse
04/05/2020
h. Prazo do mandato
Abril/2021
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor
Não
j. Eleito pelo controlador
Não
k. Membro independente
Não
l. Número de mandatos consecutivos
3
m. Experiência profissional
Funcionário do Banco do Brasil desde 1988, atualmente Superintendente na Large
Corporate. Foi superintendente na Superintendência Corporate Bank Centro Sul - SP de
05/2016 a 10/2017, Gerente Executivo na Diretoria de Corporate Bank de 07/2015 a
05/2016, Superintendente na Superintendência Regional Empresarial Centro Norte RJ de
01/2015 a 06/2015 e Superintendente na Superintendência Regional Empresarial
São Paulo de 01/2011 a 01/2015. É Diretor do Brazilian American Merchant Bank desde
01/2016.
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido nos últimos 5 anos
i. Qualquer condenação criminal
Não há.
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ii.
iii.

Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não há.
Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade professional ou comercial qualquer
Não há.

12.6 – Percentual de participaçãp nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse.
N/A
12.7 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria e financeiro
Não participa de comitês da Companhia.
12.8 – Percentual de participação nas reuniões dos comitês
Não participa de comitês da Companhia.
12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau relacionados a
administradores, controladas e controladores da Companhia.
12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Não existe relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos três
exercícios sociais, entre administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou
indiretamente.
12.11 - Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores da Companhia e sua
controlada são cobertos por apólice de seguro para conselheiros e diretores (D&O), com
abrangência em todo o território nacional.

12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
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indicar, em forma de tabela:
a. Nome
Guilherme Garcia de Avila
b. Data de nascimento
04/11/1995
c. Profissão
Administrador de empresas
d. CPF
412.695.998-01
e. Cargo eletivo ocupado
Conselho Fiscal Titular
f. Data da eleição
16/04/2020
g. Data da posse
04/05/2020
h. Prazo do mandato
Abril/2021
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor
Não
j. Eleito pelo controlador
Não
k. Membro independente
Não
l. Número de mandatos consecutivos
0
m. Experiência profissional
Guilherme faz parte do time de investimentos da Tarpon Gestora de Recursos S.A., antes
da Tarpon ele já era investidor e trabalhou na área de tesouraria da Stone Co, Fintech
brasileira de meios de pagamento. Guilherme é graduado em Administração de
Empresas pelo Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa.
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido nos últimos 5 anos
i. Qualquer condenação criminal
Não há.
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não há.
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade professional ou comercial qualquer
Não há.
12.6 – Percentual de participaçãp nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse.
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N/A
12.7 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria e financeiro
Não participa de comitês da Companhia.
12.8 – Percentual de participação nas reuniões dos comitês
Não participa de comitês da Companhia.
12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau relacionados a
administradores, controladas e controladores da Companhia.
12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Não existe relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos três
exercícios sociais, entre administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou
indiretamente.
12.11 - Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
Os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores da Companhia e sua
controlada são cobertos por apólice de seguro para conselheiros e diretores (D&O), com
abrangência em todo o território nacional.
_____________________________________________________________________________
12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
a. Nome
Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia
b. Data de nascimento
25/04/1973
c. Profissão
Conselheira
d. CPF
109.682.638-01
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e. Cargo eletivo ocupado
Conselho Fiscal Suplente
f. Data da eleição
16/04/2020
g. Data da posse
04/05/2020
h. Prazo do mandato
Abril/2021
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor
Não
j. Eleito pelo controlador
Não
k. Membro independente
N/A
l. Número de mandatos consecutivos
4
m. Experiência profissional
Formada em administração de empresas pela Universidade Metodista de São Paulo, com
pós-graduação em finanças e controladoria pela FGV e extensão em Macroeconomic Risk
Management pela Columbia University. Gracielle ocupou posições de destaque em
grandes empresas, como Anglo American na posição de Diretora Global de Operações.
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido nos últimos 5 anos
i. Qualquer condenação criminal
Não há.
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não há.
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade professional ou comercial qualquer
Não há.
12.6 – Percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse.
N/A
12.7 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria e financeiro
Não participa de comitês da Companhia.
12.8 – Percentual de participação nas reuniões dos comitês
Não participa de comitês da Companhia.
12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
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grau entre:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau relacionados a
administradores, controladas e controladores da Companhia.
12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Não existe relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos três
exercícios sociais, entre administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou
indiretamente.
12.11 - Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
Os membros do Conselho de Administração, Conselheiros Fiscais e Diretores da Companhia e
sua controlada são cobertos por apólice de seguro para conselheiros e diretores (D&O), com
abrangência em todo o território nacional.

12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
a. Nome
Sandro Roberto de Melo
b. Data de nascimento
01/08/1969
c. Profissão
Bancário
d. CPF
072.581.478-02
e. Cargo eletivo ocupado
Conselho Fiscal Suplente
f. Data da eleição
16/04/2020
g. Data da posse
04/05/2020
h. Prazo do mandato
Abril/2021
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor
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Não
j. Eleito pelo controlador
Não
k. Membro independente
N/A
l. Número de mandatos consecutivos
0
m. Experiência profissional
Profissional com 33 anos de experiência como funcionário de carreira do Banco do
Brasil. Atuou como gerente geral e de negócios em agência dos segmentos empresarial e
corporate bank e como superintendente na área de corporate bank. Atualmente é
gerente executivo na diretoria de corporate bank do Banco do Brasil. Graduado em
administração de empresas, com especialização em controladoria e finanças e MBA em
gestão de negócios.
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido nos últimos 5 anos
i. Qualquer condenação criminal
Não há.
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não há.
iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade professional ou comercial qualquer
Não há.
12.6 – Percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse.
N/A
12.7 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria e financeiro
O Conselheiro indicado não participa de comitês da Companhia.
12.8 – Percentual de participação nas reuniões dos comitês
O Conselheiro indicado não participa de comitês da Companhia.
12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau relacionados a
administradores, controladas e controladores da Companhia.
12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
9

nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Não existe relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos três
exercícios sociais, entre administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou
indiretamente.
12.11 - Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
Os membros do Conselho de Administração, Conselheiros Fiscais e Diretores da Companhia e
sua controlada são cobertos por apólice de seguro para conselheiros e diretores (D&O), com
abrangência em todo o território nacional.

12.5 Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
a. Nome
Paulo Henrique Altero Merotti
b. Data de nascimento
10/08/1989
c. Profissão
Advogado
d. CPF
384.917.998-26
e. Cargo eletivo ocupado
Conselho Fiscal Suplente
f. Data da eleição
16/04/2020
g. Data da posse
04/05/2020
h. Prazo do mandato
Abril/2020
i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor
Não
j. Eleito pelo controlador
Não
k. Membro independente
N/A
l. Número de mandatos consecutivos
0
m. Experiência profissional
Paulo se juntou à Tarpon em 2011 e atualmente é Diretor Jurídico e de Compliance da Tarpon.
Antes da Tarpon, ele trabalhou no Departamento Jurídico XI de Agosto, uma organização sem
fins lucrativos, fornecendo assistência jurídica gratuita a pessoas carentes. Paulo é formado em
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Direito pela Universidade de São Paulo (USP).
n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido nos últimos 5 anos
i.
Qualquer condenação criminal
Não há.

ii.
iii.

Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não há.
Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade professional ou comercial qualquer
Não há.

12.6 – Percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posse.
N/A
12.7 – Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria e financeiro
Não participa de comitês da Companhia.
12.8 – Percentual de participação nas reuniões dos comitês
Não participa de comitês da Companhia.
12.9 – Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau relacionados a
administradores, controladas e controladores da Companhia.
12.10 – Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
Não existe relação de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos três
exercícios sociais, entre administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou
indiretamente.
12.11 - Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
Os membros do Conselho de Administração, Conselheiros Fiscais e Diretores da Companhia e
sua controlada são cobertos por apólice de seguro para conselheiros e diretores (D&O), com
11

abrangência em todo o território nacional.
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Anexo D
Proposta de Remuneração dos Administradores
(NA FORMA DO ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA INST. CVM 480)

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e
não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, abordando os seguintes aspectos:
a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente
aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
A prática de remuneração da administração da Companhia está em linha com as melhores práticas de governança
corporativa, visando atrair e reter os melhores profissionais do mercado. A verba global de remuneração,
compreendendo fixa e variável, estabelecida anualmente pela Assembleia Geral de Acionistas, tem como objetivo
estimular a cultura empreendedora e orientada para resultados, alinhando os interesses da administração da
Companhia com os dos seus acionistas.
A remuneração é estabelecida com base em pesquisas de mercado e está diretamente alinhada ao desempenho
esperado pelos acionistas da Companhia, assim como aos interesses dos próprios executivos em questão.
Além disso, após aprovação em Assembleia Geral da Companhia em 25/04/2014, foi criado o Plano para Outorga de
Opções para Compra de Ações (“Plano”) aos seus administradores, o que permite o alinhamento ainda maior dos
interesses dos administradores aos dos acionistas do emissor, na medida em que se compartilham dos mesmos riscos
e ganhos proporcionados pela valorização de suas ações.
b) Composição da remuneração, indicando:
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Os membros do Conselho de Administração, assim como os membros do Conselho Fiscal, recebem apenas
remuneração fixa mensal pelo desempenho de suas funções.
Por sua vez, a remuneração da diretoria estatutária é composta de uma parte fixa e outra variável. A parte fixa é
composta pelos honorários e plano de saúde. A parte variável é composta por bônus e depende de um processo de
avaliação de resultados na atividade. O objetivo de cada elemento da política de remuneração dos administradores é
incentivar o alinhamento de interesses dos acionistas com as metas da Companhia, de forma a estimular o
comprometimento dos mesmos e também atrair e reter profissionais altamente qualificados.
Além da remuneração, os administradores da Companhia poderão ser elegíveis ao Plano para Outorga de Opções
para a Compra de Ações (“Plano”), o qual alinha os interesses dos administradores aos dos acionistas do emissor, na
medida em que se compartilha dos mesmos riscos e ganhos proporcionados pela valorização de suas ações.
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Em 2016, a remuneração total, teve a seguinte destinação: 89% de remuneração fixa e 11% de remuneração variável.
Em 2017, a remuneração total, teve a seguinte destinação: 100% de remuneração fixa e 0% de remuneração variável.
Em 2018, a remuneração total teve a seguinte destinação: 100% de remuneração fixa e 0% de remuneração variável.
Em 2019, a remuneração total teve a seguinte destinação: 84% de remuneração fixa e 16% de remuneração variável.

iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Os elementos da remuneração são fixados e reajustados conforme pesquisas de mercado.
iv. Razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração fixa está de acordo com as práticas adotadas pelo mercado. A composição da remuneração variável
está vinculada ao cumprimento de metas estabelecidas previamente e visam tanto o alinhamento com os interesses
dos acionistas, quanto estabelecer desafios e reter talentos.

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento
da remuneração
A remuneração dos administradores é baseada na avaliação dos principais indicadores de desempenho da Companhia:
EBITDA, Fluxo de Caixa livre e PCI – Pedido Complementar Interno e PAG - Pedidos Atendimento em Garantia, sendo
o gatilho 85% do Lucro Orçado.

d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A remuneração é estruturada a partir do plano de metas e do orçamento aprovado pelo Conselho de Administração
para o exercício. Tendo em vista os indicadores de desempenho, caso não atingidos 85% do Lucro Líquido Orçado
para o período, não há pagamento de bonificação.
e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
A prática de remuneração se alinha na medida em que esteja de acordo com o planejamento estratégico adotado pelo
Conselho de Administração, em linha com os valores da Companhia. Além disso, essa prática visa o incentivo na
melhoria da gestão da Empresa e a permanência dos seus executivos, proporcionando ganhos ao estimular o
comprometimento com os resultados de curto e longo prazos. Os indicadores de desempenho são relacionados
diretamente por meio de análises trimestrais dos indicadores visando corrigir eventuais desempenhos inferiores.
f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos
Não aplicável à Companhia.
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 à Companhia.
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
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
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de
remuneração do emissor
O limite da verba global de remuneração, compreendendo fixa e variável, é estabelecida anualmente pela Assembleia
Geral de Acionistas. Após a Assembleia Geral Ordinária, cabe ao Conselho de Administração distribuir a verba da
administração, sendo que a remuneração é estabelecida com base em pesquisas de mercado e está diretamente
alinhada ao desempenho esperado pelos acionistas da Companhia, assim como aos interesses dos próprios executivos
em questão.

13.2. Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Ano 2020
Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
Remuneração Variável Anual
- Bônus
- Participação nos Resultados
- Remuneração por participação em comitês
- Comissões
- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)
Ano 2019
Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
Remuneração Variável Anual
- Bônus
- Participação nos Resultados
- Remuneração por participação em comitês
- Comissões
- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)
Ano 2018
Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
Remuneração Variável Anual
- Bônus
- Participação nos Resultados
- Remuneração por participação em comitês
- Comissões
- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)
Ano 2017
Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
Remuneração Variável Anual
- Bônus
- Participação nos Resultados
- Remuneração por participação em comitês
- Comissões
- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)
Ano 2016
Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
Remuneração Variável Anual
- Bônus
- Participação nos Resultados
- Remuneração por participação em comitês
- Comissões
- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)

Conselho de Administração
7

Diretoria Estatutária
3

Conselho Fiscal
3

Total
13

1.109.688
-

2.328.753
191.326
-

256.207
-

3.694.648
191.326
-

1.109.688
Conselho de Administração
8

1.344.722
3.864.800,99
Diretoria Estatutária
2

256.207
Conselho Fiscal
3

1.344.722
5.230.696
Total
13

1.152.240
-

1.560.090
124.951
-

233.052
-

2.945.383
124.951
-

1.152.240
Conselho de Administração
6,91

963.002
2.648,04
Diretoria Estatutária
2

233.052
Conselho Fiscal
3

963.002
4.033.336
Total
12

1.017.845,60
-

1.561.310,11
217.703,09
-

225.814,84
-

2.804.970,55
217.703,09
0,00
3.022.673,64
Total
13

1.017.845,60
Conselho de Administração
7

1.779.013,20
Diretoria Estatutária
3

225.814,84
Conselho Fiscal
3

1.017.845,64
-

2.274.092,78
289.673,70
-

225.397,44
-

3.517.335,86
289.673,70
-

1.017.845,64
Conselho de Administração
7

2.563.766,48
Diretoria Estatutária
3

225.397,44
Conselho Fiscal
3

3.807.009,56
Total
13

921.201,12
-

2.342.245,80
315.098,03
-

214.828,44
-

3.478.275,36
315.098,03
-

921.201,12

470.100,10
3.127.443,93

214.828,44

470.100,10
4.263.473,49

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social
corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o
seguinte conteúdo:
Ano 2020
Número de Membros
Bônus (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação no resultado (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Ano 2019
Número de Membros
Bônus (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação no resultado (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Ano 2018
Número de Membros
Bônus (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação no resultado (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado

Ano 2017
Número de Membros
Bônus (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação no resultado (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado

Conselho de Administração Diretoria Estatutária
7
3

Conselho Fiscal
3

Total
13

-

1.344.722,48

-

1.344.722,48

-

1.344.722,48

-

1.344.722,48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conselho Fiscal
3

Total
13

Conselho de Administração Diretoria Estatutária
8
2

-

963.002

-

963.002

-

963.002

-

963.002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conselho de Administração Diretoria Estatutária
6,91
2,08
,
1.528.218

Conselho Fiscal
3

Total
12

-

1.528.218

-

1.528.218

-

1.528.218

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conselho Fiscal
3

Total
14

Conselho de Administração Diretoria Estatutária
7
4
-

2.527.939

-

2.527.939

-

2.527.939

-

2.527.939

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever:
a) Termos e condições gerais
O emissor possui um Plano para Outorga de Opções de Ações (“Plano”), que será descrito de forma exaustiva neste
item 13.4.
Além disso, o emissor estabeleceu um Programa de Incentivo de Longo Prazo (“Programa”), que prevê o pagamento
de Prêmio, sendo este uma gratificação referenciada em Ações a ser concedida pela Companhia aos Beneficiários no
âmbito do Programa, dividida em três parcelas, a primeira a ser liquidada em dinheiro, e as demais em dinheiro ou
Ações, a critério do Conselho de Administração.
b). Principais objetivos do plano
O “Plano” tem por objetivo permitir que as Pessoas Elegíveis, sujeitas a determinadas condições, adquiram Ações,
com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) alinhar os
interesses dos acionistas da Companhia aos das Pessoas Elegíveis; e (c) possibilitar à Companhia atrair e manter a
ela (s) vinculados às Pessoas Elegíveis.
O Programa tem por objetivo outorgar Prêmios às Pessoas Elegíveis, com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e
a consecução dos objetivos sociais da Companhia; (b) alinhar os interesses da Companhia aos das Pessoas Elegíveis;
e (c) proporcionar às Pessoas elegíveis um reconhecimento pela boa gestão e o ótimo desempenho da Companhia.
c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
A Companhia, ao estabelecer uma oportunidade de investimento diferenciada e competitiva para os seus executivos,
visa alinhar as ações dos Beneficiários do Plano à visão dos acionistas e investidores da Companhia e, com isso,
promover a atitude comprometida e sustentável dos Beneficiários do Plano.
Com relação ao Programa, a Companhia concede uma premiação aos seus executivos, promovendo a atitude
comprometida e sustentável dos Beneficiários do Programa.
d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
O Plano e o Programa têm por objetivo reforçar o nível de atração e retenção dos principais executivos da Companhia.
e). Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
O Plano e o Programa buscam fortalecer a expectativa do acionista e investidor da Companhia de se criar a visão e o
comprometimento de longo prazo no executivo, e o compromisso dos executivos em gerar valor e resultados
sustentáveis para a Companhia no curto, médio e longo prazo.
f) Número máximo de ações abrangidas
O número máximo de ações que estarão sujeitas ao Plano não poderá exceder 3% (três por cento) das ações do capital
social total da Companhia durante todo o prazo de vigência do Plano.
Com relação ao Programa, caso a Companhia opte por liquidar os Prêmios por meio da entrega de ações, caberá ao
Conselho de Administração determinar o número total de ações que poderão ser entregues no âmbito do Programa,
observadas as regras e limites estabelecidos no mesmo.
g) Número máximo de opções a serem outorgadas
No que diz respeito ao Plano, vide item 13.4 (f) acima. Já o Programa pode contemplar a outorga de ações e não de
opções de compra de ações.
h) Condições de aquisição de ações
Plano
Anualmente, e desde que atingido o patamar de 90% (noventa por cento) ou mais do lucro líquido estabelecido pelo
Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Companhia aprovará a outorga de Opções, elegendo os
Beneficiários em favor dos quais serão outorgadas Opções nos termos do Plano, fixando o Preço de Exercício das
Opções e as condições de seu pagamento, estabelecendo os prazos e condições de exercício das Opções e impondo
quaisquer outras condições relativas a tais Opções.
Para fazer jus às Opções, cada Beneficiário deverá investir 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinquenta por cento)

de seu Bônus anual líquido, conforme definido pelo Conselho de Administração com base nos respectivos níveis de
remuneração e desempenho, na aquisição de Ações Adquiridas.
A companhia concederá uma Gratificação, líquida de impostos, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de
mercado das Ações Adquiridas, para a aquisição de Ações Adicionais. Essa Gratificação tem por objetivo refletir um
desconto de 20% sobre o preço de mercado das Ações Adquiridas para o Participante, para que o montante total das
Ações Adquiridas e Ações Adicionais tenham um custo efetivo de 80% do preço de mercado das Ações na data da
aquisição.
As Ações Adquiridas estarão sujeitas a um período de Lock-Up de 3 (três) anos a contar da Data de Outorga, período
no qual os Beneficiários não poderão alienar ou onerar sob qualquer forma suas Ações Adquiridas, sob pena de perda
do direito de exercício das Opções.
Cada opção de compra de ações dará direito ao Beneficiário de adquirir 1 (uma) ação da Companhia, sujeito aos
termos e condições estabelecidos no respectivo Contrato de Opção.
A outorga de Opções nos termos do Plano é realizada mediante a celebração de Contratos de Opção entre a
Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo
Conselho de Administração: (a) a quantidade de Opções objeto da outorga; (b) os termos e condições para aquisição
do direito ao exercício das Opções; (c) o prazo final para exercício das Opções; e (d) o Preço de Exercício e condições
de pagamento.
O Conselho de Administração poderá subordinar o exercício da Opção a determinadas condições, bem como impor
restrições à transferência das Ações adquiridas com o exercício das Opções, podendo também reservar para a
Companhia opções de recompra e/ou direitos de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas mesmas
Ações.
Os Contratos de Opção serão celebrados individualmente com cada Beneficiário, podendo o Conselho de
Administração, estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Opção, sem necessidade de
aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que se encontrem em situações
similares ou idênticas.
O Beneficiário que desejar exercer a sua Opção deverá comunicar à Companhia, por escrito, a sua intenção de fazêlo e indicar a quantidade de Opções que deseja exercer, nos termos do modelo de comunicação a ser divulgado pelo
Conselho de Administração.
Programa
Cumpridas as condições do Programa, a outorga de Prêmios é realizada mediante a celebração de Contratos de
Outorga entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições
determinadas pelo Conselho de Administração, a Quantidade Referenciada de Ações e os termos e condições para
aquisição de direitos relacionados ao Prêmio.
O valor dos Prêmios será determinado pelo Conselho de Administração com base em múltiplos da verba honorária
mensal de cada Beneficiário, sendo que 1/3 do Prêmio será pago em moeda corrente nacional e em até 5 (cinco) dias
da Data de Outorga e os restantes 2/3 serão pagos, a critério da Companhia, em moeda corrente nacional ou por meio
da entrega de Ações, em duas parcelas iguais, a primeira no prazo de 12 (doze) meses após a Data de Outorga e a
segunda no prazo de 24 (vinte a quatro) meses após a Data de Outorga.
A quantidade de Ações será calculada com base na média da cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA,
ponderada pelo volume de negociação, nos 60 (sessenta) últimos pregões que antecederem a data de aprovação do
Programa.
O Conselho de Administração poderá subordinar a aquisição de direitos relacionados às Ações a determinadas
condições, bem como impor restrições à sua transferência, podendo também reservar para a Companhia opções de
recompra e/ou direitos de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas mesmas Ações.
Os Contratos de Outorga serão celebrados individualmente com cada Beneficiário, podendo o Conselho de
Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Outorga, sem necessidade de
aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que se encontrem em situações
similares ou idênticas.
i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O Preço de Exercício das Opções outorgadas nos termos do Plano será determinado pelo Conselho de Administração,
com base na média da cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação,
nos 60 (sessenta) últimos pregões que antecederem a outorga.
O Programa prevê a outorga de ações e não de opções de compra de ações. As ações serão outorgadas em
pagamento da remuneração variável a que fizerem jus os participantes eleitos, não havendo, portanto, preço de
exercício.
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Plano
Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Contratos de Opção, as Opções se
tornarão exercíveis após o 3º aniversário da Data de Outorga.
As Opções não exercidas nos prazos e condições estipulados serão consideradas automaticamente extintas, sem
direito a indenização, observado o prazo máximo de vigência das Opções, que será de 6 (seis) anos a partir da Data
de Outorga.
O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e permanecerá vigente por
prazo indeterminado, podendo ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral. O término de vigência
do Plano não afetará a eficácia das Opções ainda em vigor outorgadas com base nele.
Programa
Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Contratos de Outorga, os Beneficiários
somente adquirirão o direito à outorga dos Prêmios na medida em que permanecerem continuamente vinculados como
administradores ou empregados da Companhia ou de outra sociedade sob seu controle, pelo período compreendido
entre a Data de Outorga e as datas previstas (a primeira parcela no prazo 12 (doze) meses após a Data de Outorga e
a segunda no prazo de 24 (vinte a quatro) meses após a Data de Outorga).
k) Forma de liquidação
As opções serão liquidadas mediante a entrega de ações de emissão da Companhia. Com o propósito de satisfazer o
exercício de opções de compra de ações nos termos do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de
Administração, emitir novas ações dentro do limite do capital autorizado ou alienar ações mantidas em tesouraria.
O valor dos Prêmios será determinado pelo Conselho de Administração com base em múltiplos da verba honorária
mensal de cada Beneficiário, sendo que 1/3 do Prêmio será pago em moeda corrente nacional e em até 5 (cinco) dias
da Data de Outorga e os restantes 2/3 serão pagos, a critério da Companhia, em moeda corrente nacional ou por meio
da entrega de Ações, em duas parcelas iguais, a primeira no prazo de 12 (doze) meses após a Data de Outorga e a
segunda no prazo de 24 (vinte a quatro) meses após a Data de Outorga.
l) Restrições à transferência das ações
No contexto do Plano, as Ações Adquiridas estarão sujeitas a um período de Lock-Up de 3 (três) anos a contar da Data
de Outorga, período no qual os Beneficiários não poderão alienar ou onerar sob qualquer forma suas Ações Adquiridas,
sob pena de perda do direito de exercício das Opções.
Não há restrições à transferência das ações no contexto do Programa.
m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano

Plano
Suspensão: O Conselho de Administração, poderá determinar a suspensão do direito ao exercício das Opções, sempre
que verificadas situações que, nos termos da lei ou regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de
Ações por parte dos Beneficiários.
Alteração: O Conselho de Administração, no interesse da Companhia e de seus acionistas, poderá rever as condições
do Plano, desde que não altere os respectivos princípios básicos. Qualquer alteração legal significativa no tocante à
regulamentação das sociedades por ações, às companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais
de um plano de opções de compra, poderá levar à revisão integral do Plano.
Extinção: O Plano poderá ser extinto a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.

Programa
Suspensão: Não aplicável.
Alteração: Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às
companhias abertas, na legislação trabalhista e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de compra, poderá levar
à revisão integral do Programa.
Extinção: O Programa poderá ser extinto a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.
n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações.
Plano
Nas hipóteses de Desligamento do Beneficiário, os direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos
ou modificados, observado o disposto abaixo.
Se, a qualquer tempo, o Beneficiário:
(a)
desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu emprego ou renunciando ao seu
cargo de administrador: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do
seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis de acordo com o respectivo Contrato
de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(b)
for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão por justa causa, ou destituição do seu
cargo por violar os deveres e atribuições de administrador: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o
respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(c)
for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão sem justa causa, ou destituição do seu
cargo sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o
respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização;
(d)
desligar-se da Companhia por aposentadoria normal: (i) as Opções ainda não exercíveis de acordo com o
respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e (ii) as Opções já exercíveis
de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento, poderão ser exercidas, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de Desligamento, após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno
direito, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização; e
(e)
desligar-se da Companhia por falecimento ou invalidez permanente, todas as Opções, já exercíveis ou ainda
não exercíveis, de acordo com o respectivo Contrato de Opção, na data do seu Desligamento ou falecimento, poderão
ser exercidas no prazo de 12 (doze) meses contados da data do Desligamento ou falecimento, conforme aplicável,
após o que as mesmas restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou
notificação, e sem direito a qualquer indenização.
Programa
Em caso de Desligamento do Beneficiário por renúncia ao cargo de administrador ou destituição do cargo por violação
dos deveres e atribuições de administrador, os direitos de recebimento dos Prêmios cujos prazos de carência previstos
ainda não tenham sido satisfeitos na data do Desligamento serão extintos, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.
Em caso de Desligamento do Beneficiário por destituição do cargo sem violação dos deveres e atribuições de
administrador, aposentadoria normal, falecimento ou invalidez permanente, os prazos de carência serão considerados
antecipados, de maneira que o Beneficiário, ou seus herdeiros, conforme o caso, adquirirá automaticamente o direito
aos Prêmios restantes de maneira integral.

13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais
e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar
tabela com o seguinte conteúdo:
Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
2,00
Nº de membros
8
2,00
Nº de membros remunerados
Outorga de opções de compras de ações
- 1° Outorga Jul/2014 1° Outorga Jul/2014 1° Outorga Jul/2014
Data de outorga
03/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
Quantidade de opções outorgadas
22.948
45.778
18.293
Prazo para que as opções se tornem exercíveis
3 anos
3 anos
3 anos
Prazo máximo para exercício das opções
6 anos
6 anos
6 anos
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício:
39,35
39,35
39,35
(a) Das opções em aberto no início do exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício social
(c) Das opções exercidas durante o exercício social
(d) Das opções expiradas durante o exercício social
Valor justo das opções na data da outorga
21,32
21,32
21,61
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
Nº de membros
8
Nº de membros remunerados
Outorga de opções de compras de ações
- 2° Outorga Jul/2015 2° Outorga Jul/2015 2° Outorga Jul/2015
Data de outorga
06/07/2015
06/07/2015
07/07/2105
Quantidade de opções outorgadas
71.432
34.383
27.920
Prazo para que as opções se tornem exercíveis
3 anos
3 anos
3 anos
Prazo máximo para exercício das opções
6 anos
6 anos
6 anos
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício:
27,65
27,65
27,65
(a) Das opções em aberto no início do exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício social
(c) Das opções exercidas durante o exercício social
(d) Das opções expiradas durante o exercício social
Valor justo das opções na data da outorga
13,86
13,86
13,97
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
-

2,00
2,00
2° Outorga Jul/2015
08/07/2015
16.522
3 anos
6 anos
27,65

14,06

13.6
Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do
último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Remuneração baseada em ações - exercício social encerrado em 31/12/2019:
Conselho de Administração
Nº de membros
Nº de membros remunerados
Outorga de opções de compras de ações
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas
Prazo para que as opções se tornem exercíveis
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício:
(a) Das opções em aberto no início do exercício social
(b) Das opções perdidas durante o exercício social
(c) Das opções exercidas durante o exercício social
(d) Das opções expiradas durante o exercício social
Valor justo das opções na data da outorga
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas

Diretoria Estatutária
8
-

2,00
2,00
2° Outorga Jul/2015
08/07/2015
16.522
3 anos
6 anos
27,65
14,06
-

13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com
o seguinte conteúdo:
Não existem opções exercidas da diretoria estatutária da Companhia.

13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens
13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando, no
mínimo:
a) Modelo de precificação
O Preço de Exercício das Opções outorgadas nos termos do Plano será determinado pelo Conselho de Administração,
com base na média da cotação das Ações da Companhia na B3, Bolsa e Balcão, ponderada pelo volume de
negociação, nos 60 (sessenta) últimos pregões que antecederem a outorga.
b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre
de risco
Preço da ação na data do exercício (27.06.2014): R$ 40,70
Preço médio da ação na data de exercício (27.06.2014): R$ 39,35 (com base na média da cotação das Ações da
Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação, nos 60 (sessenta) últimos pregões que
antecederem a outorga.)
Volatilidade esperada: O volume de ações envolvidas no Plano de Opções é muito pequeno, razão pela qual não se
espera volatilidade.
Prazo de vida da Opção: 6 anos após a data de outorga
Dividendos Esperados: Nos termos da Política de Dividendos vigente, aprovada em Assembleia Geral Ordinária de
24/04/2013.
Taxa de juros livre de risco: Não se aplica.

Preço da ação na data do exercício (06.07.2015): R$ 26,72
Preço médio da ação na data de exercício (06.07.2015): R$ 27,65 (com base na média da cotação das Ações da
Companhia na BM&FBOVESPA, ponderada pelo volume de negociação, nos 60 (sessenta) últimos pregões que
antecederem a outorga.)
Volatilidade esperada: O volume de ações envolvidas no Plano de Opções é muito pequeno, razão pela qual não se
espera volatilidade.
Prazo de vida da Opção: 6 anos após a data de outorga
Dividendo Esperados: Nos termos da Política de Dividendos vigente, aprovada em Assembleia Geral Ordinária de
24/04/2013.
Taxa de juros livre de risco: Não se aplica.
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado

Não aplicável à Companhia.
d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável à Companhia.
e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo.
Não aplicável à Companhia.

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e
outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores
diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de
encerramento do último exercício Social.

Posição em 31/12/2019

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

José Pais Rangel
Antonio Sérgio Riede
Carlos da Costa Parcias Junior
Julio Cesar de Toledo Piza Neto
Marcelo Gasparino da Silva
Maria Gustava Brochado Heller Britto
Valmir Pedro Rossi
Piero Abondi
André Luís Paz Acosta
Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia
Marcio Ferraro
Rafael Zanon Guerra de Araujo

Quantidade de Ações
Ordinárias
12.000
3.298
-

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração
e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:
Não aplicável, uma vez que na data do Formulário de Referência não havia planos de previdência conferidos pelos
administradores da Companhia.

13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de
administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:
Exercício Social 2016
Número de membros

Conselho de
Diretoria
Administração Estatutária

Conselho
Fiscal

Valor da maior remuneração individual (em R$ mil)

7,00
132.000

3,00
1.468.000

3,00
72.000

Valor da menor remuneração individual (em R$ mil)

132.000

419.000

72.000

Valor médio de remuneração individual (em R$ mil)

132.000

937.000

72.000

Exercício Social 2017
Número de membros

Conselho de
Diretoria
Administração Estatutária

Conselho
Fiscal

Valor da maior remuneração individual (em R$ mil)

7,00
132.000

3,00
1.099.000

3,00
72.000

Valor da menor remuneração individual (em R$ mil)

132.000

441.000

72.000

Valor médio de remuneração individual (em R$ mil)

132.000

758.000

72.000

Exercício Social 2018
Número de membros

Conselho de
Diretoria
Administração Estatutária

Conselho
Fiscal

Valor da maior remuneração individual (em R$ mil)

7,00
145.406,51

3,00
640.888,50

3,00
75.132,48

Valor da menor remuneração individual (em R$ mil)

145.406,51

385.000,00

75.132,48

Valor médio de remuneração individual (em R$ mil)

145.406,51

496.607,00

75.132,48

Exercício Social 2019
Número de membros
Valor da maior remuneração individual (em R$ mil)
Valor da menor remuneração individual (em R$ mil)
Valor médio de remuneração individual (em R$ mil)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

8
150.088,60
150.088,60
150.088,60

2
1.029.638,40
530.452,00
780.045,20

3
77.684,16
77.684,16
77.684,16

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de
aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor.
Não aplicável à Companhia.

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão
reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos,
conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto.
Não aplicável a Companhia.

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal,
agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e
serviços de consultoria ou assessoria prestados.
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração ou da Diretoria por qualquer
razão que não a função que ocupam.

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do
emissor, agrupados por órgão, especificando a que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Estatutária
reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e da controlada
da Companhia.

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes sobre este item 13.

