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Prezados Acionistas,
A administração da Kepler Weber S/A, sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300454227, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 91.983.056/0001-69,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria A, sob o código nº 7870
(“Companhia”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S/A”), e da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), vem apresentar a V. Sas. a
seguinte proposta, a ser apreciada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 30 de março de 2021, às 10h30min, na sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-000 (“AGO”), observada a legislação
societária vigente e as disposições do Estatuto Social da Companhia (“Proposta”).
1. OBJETO
A Administração da Companhia, levando em consideração os melhores interesses da Companhia, submete ao exame,
discussão e votação nesta AGO as seguintes matérias constantes na ordem do dia:
I)

Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores
Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020;

II)

Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de
dividendos;

III)

Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração;

IV)

Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração; e

V)

Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral
Ordinária.

2. CONVOCAÇÃO DA AGO
Nos termos dos artigos 124 e 289 da Lei das S/A e da Deliberação CVM 829, de 27 de setembro de 2019, a assembleia
geral será convocada por anúncio publicado, por três vezes, no mínimo, no Jornal Valor Econômico e no Jornal Diário
Oficial Estado de São Paulo e também no Sistema Empresas.NET, da CVM.
A primeira publicação do edital de convocação de assembleia geral da Kepler Weber será realizada com, no mínimo,
30 (trinta) dias de antecedência da assembleia geral, observado o disposto na Lei das S/A e no Sistema Empresas.NET,
da CVM.
3. LOCAL DA AGO
A AGO será realizada na sede da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 84,
3º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-000, no dia 30 de março de 2021, às 10h30min.

4. INFORMAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA AGO
Nos termos do artigo 126 e do artigo 19, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Social da Companhia, para participar da AGO
os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes documentos:
i. Documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e
carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de
seu titular);
ii. Comprovante da titularidade de ações expedido pela instituição depositária, com data posterior à
publicação do primeiro anúncio de convocação da AGO; e
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iii. Instrumento de mandato, se pessoa física, em caso de participação por meio de representante, que
deverá ser entregue à Companhia com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à
realização da AGO.
O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos,
devidamente registrado no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídica ou Junta Comercial, conforme o
caso): (a) do contrato ou estatuto social, ou certidão emitida pela Junta Comercial identificando o(s) administrador(es);
(b) do ato societário de eleição do administrador que (b.1) comparecer à AGO como representante da pessoa jurídica;
ou (b.2) outorgar procuração para que terceiro represente a acionistas pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos quotistas na assembleia geral caberá à instituição
administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para
exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora,
deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na
assembleia geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, conforme o disposto no artigo 126, parágrafo 1º,
da Lei das S/A. O procurador do acionista, caso seja advogado, deverá apresentar o seu documento de identificação
profissional.
Ademais, dever-se-á observar o disposto no artigo 654, parágrafos 1º e 2º, do Código Civil, a procuração deverá conter
a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da
outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo reconhecimento da firma do outorgante.
VOTO MÚLTIPLO: Com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da Assembleia Geral poderá ser requerido
que a votação para eleição dos membros do Conselho de Administração se realize pelo sistema de voto múltiplo. Na
forma das Instruções emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários, o(s) acionista(s) deverá(ão) ser titulares de pelo
menos 5% das ações com direito a voto, o que representa para a Assembleia a se realizar a titularidade de pelo menos
1.315.599 (um milhão, trezentos e quinze mil e quinhentos e noventa e nove) ações ordinárias.
Para fins de melhor organização da assembleia geral e conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 19, do estatuto
social da Companhia, esta solicita aos senhores (as) acionistas que depositem os documentos necessários para
participação na assembleia geral em, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, aos cuidados do
Departamento de Relações com Investidores, na sede da Companhia. Cópia da documentação poderá ser
encaminhada ao e-mail: ri.kepler@kepler.com.br ou sandra.vieira@kepler.com.br.
Salienta-se que os acionistas poderão participar da assembleia geral ainda que não realizem o depósito prévio referido
anteriormente, desde que apresentem tais documentos na abertura da assembleia geral, conforme disposto no
parágrafo 2º do artigo 5º da ICVM 481.
Antes da abertura dos trabalhos da assembleia geral, os acionistas ou os representantes dos acionistas assinarão o
livro de presença de acionistas, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e
classe das ações de que forem titulares, nos termos do artigo 127 da Lei das S/A.
A Companhia adotará procedimento de voto à distância nos termos da ICVM 481. Para participar da Assembleia por
meio do boletim de voto à distância os acionistas devem enviar o boletim de voto à distância diretamente à sede da
Companhia, ou por seus respectivos agentes de custódia, ou da instituição prestadora dos serviços de escrituração
das ações. O boletim está disponível no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: http://ri.kepler.com.br/. Os
documentos que serão objeto da Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
No caso do acionista optar por exercer o direito de voto à distância enviando o Boletim diretamente à Companhia, ele
deverá imprimir, preencher, assinar e enviar para a sede da Companhia o seu voto. O endereço da Companhia é: Rua
do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Juntamente com o Boletim, enviar cópia autenticada de: (a)
Documento de Identidade com foto do acionista e de seu representante legal, se for o caso, em se tratando de pessoa
física; (b) Estatuto ou Contrato Social atualizado e os documentos societários que comprovem a representação legal
do acionista; e documento de identidade com foto do(s) representante(s) legal(is), em se tratando de pessoa jurídica;
(c) para fundos de investimento: Último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou contrato social do seu
administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que
comprovem os poderes de representação; e documento de identidade com foto do representante legal. Segundo o Art.
21-B da ICVM 481/09, o Boletim será recebido até 7 (sete) dias antes da assembleia. Os Boletins recebidos após a
data estabelecida serão desconsiderados pela Companhia e, nos termos do Art. 21-U, a Companhia comunicará ao
Acionista, em até 3 (três) dias do recebimento do Boletim, se os documentos recebidos são suficientes ou não para
que o voto seja considerado válido. Não serão exigidos reconhecimento de firma, notorização ou consularização.

6

Considerando as atuais orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo para prevenção e
enfrentamento do Corona vírus (COVID-19), e visando à segurança de seus acionistas, a Companhia sugere que, em
sendo possível, se dê preferência à utilização do boletim de voto a distância para participação na Assembleia Geral
Ordinária ora convocada, principalmente por meio do seu envio aos prestadores de serviços aptos a coletar e transmitir
instruções de preenchimento do boletim, dada a maior simplicidade de tal procedimento.
5. REGRAS PARA INSTALAÇÃO DA AGO
Como regra geral prevista no artigo 125 da Lei das S/A, a assembleia geral instalar-se-á, em primeira convocação,
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto e, em
segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares de ações com direito a voto.
Portanto, caso não seja possível a instalação da AGO em primeira convocação por falta de quórum, a Companhia
publicará novos anúncios de convocação, sendo certo que a AGO instalar-se-á em segunda convocação mediante a
presença de acionistas titulares de qualquer número de ações com a direito a voto.
6. O VOTO NA ASSEMBLEIA E A MAIORIA PARA APROVAÇÃO DAS MATÉRIAS OBJETO DA ORDEM DO DIA
As deliberações das assembleias gerais, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta
de votos dos acionistas presentes à assembleia geral, desconsideradas as abstenções, conforme disposto no artigo
129 da Lei das S/A.
Com relação às matérias da ordem do dia, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas
presentes à assembleia geral e não serão computadas as abstenções de voto.
O(s) acionista(s) que votarem no procedimento de eleição em separado (tanto para eleição de membro do Conselho
de Administração quanto para membro do Conselho Fiscal) não poderá(ão) utilizar as mesmas ações para votar em
outro candidato, para o mesmo cargo, nesta mesma Assembleia Geral, nem por voto direto - ou ordinário - nem por
voto múltiplo (no caso do Conselho de Administração).
As ações já utilizadas para votação na eleição em separado não serão computadas para fins e efeitos de cálculo do
número de votos mínimos necessários para eleger um membro do Conselho de Administração pelo procedimento do
voto múltiplo, caso venha a ser adotado na mesma Assembleia.
Tal procedimento será adotado para evitar distorção no sistema de voto (se assim não o fosse, as mesmas ações
poderiam estar exercendo mais de um voto na eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, o que não é permitido pela lei).
Caso o acionista que tenha requerido a adoção do voto múltiplo (observado o prazo legal, de pelo menos 48 horas
antes da Assembleia) vote, na Assembleia, na eleição de um membro do Conselho de Administração pelo sistema do
voto em separado, o Presidente da Assembleia desconsiderará o requerimento de voto múltiplo anteriormente
apresentado.
7. INDICAÇÃO DE CANDIDATO PARA A ELEIÇÃO
O Presidente da Assembleia receberá a identificação dos candidatos, a qual deverá ser acompanhada dos seguintes
documentos, exceto para os candidatos à reeleição, cujos documentos já se encontram arquivados na sede da
Companhia:
a) Diploma em curso superior universitário, ou comprovação de ter exercido, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo
de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal;
b) Currículo que informe a qualificação completa, preferencialmente, portanto não obrigatório, acompanhado de 4
(quatro) cópias autenticadas da Carteira de Identidade, do cartão do CPF e comprovante de residência, pois são
documentos exigidos pelo Registro do Comércio para arquivamento da Ata da Assembleia Geral;
c) Declaração assinada de que:
c.1) Não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia
aberta.
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c.2) Atende ao requisito de reputação ilibada.
c.3) Não tem interesse conflitante, nem ocupa cargo em sociedade concorrente com a Kepler Weber S/A ou sua
controlada Kepler Weber Industrial S/A.
c.4) Não é membro de órgãos de administração nem empregado da Companhia ou de sociedade controlada ou do
mesmo grupo, nem possui cônjuge ou parente, até terceiro grau, no cargo de Administrador da Companhia (aplicável
somente para candidatos ao Conselho Fiscal).
Todos aqueles que forem indicados para receber votos na eleição para o Conselho Fiscal deverão comprovar o
cumprimento dos requisitos legais, antes de iniciar o processo de votação na Assembleia.
Os acionistas minoritários terão direito de identificar o seu candidato ao Conselho Fiscal na forma do art. 161 da Lei
6.404/76.
Aqueles candidatos que forem reconhecidos como cumpridores dos requisitos legais serão declarados pelo Presidente
da Assembleia como aptos a receber votação.
8. ATA DA AGO
Os trabalhos das assembleias gerais são documentados por escrito em ata lavrada em livro de atas das assembleias
gerais (“Livro de Atas”), que será assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Embora
recomendável que todos os acionistas presentes assinem a ata, ela será válida se for assinada por acionistas titulares
de ações suficientes para constituir a maioria necessária para as deliberações da assembleia geral, conforme disposto
no artigo 130, da Lei das S/A.
É possível, desde que autorizado pela assembleia geral, lavrar a ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive
dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130,
parágrafo 1º, da Lei das S/A. Nesse caso, os documentos ou propostas submetidas à assembleia, assim como as
declarações de voto ou dissidência, referidos na ata, serão numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por
qualquer acionista que o solicitar, e arquivados na Companhia. Adicionalmente, a mesa, a pedido de acionista
interessado, autenticará exemplar ou cópia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou protesto apresentado.
Nos termos da legislação em vigor, serão tiradas certidões da ata da assembleia geral, devidamente autenticadas pelo
presidente e secretário (Lei das S/A, artigo 130, caput), que serão enviadas eletronicamente à CVM e à B3 S/A – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), apresentadas a registro na junta comercial do estado da sede da Companhia, bem como
publicadas no Sistema Empresas.NET, da CVM, em conformidade com o artigo 289, da Lei das S/A e Deliberação
CVM 829. As Companhias abertas poderão, desde que autorizado pela assembleia geral, publicar a ata com omissão
das assinaturas dos acionistas (Lei das S/A, artigo 130, parágrafo 2º).
Desse modo, a administração propõe que a ata da AGO seja lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos,
observados, obviamente, os requisitos acima mencionados, e sua publicação seja efetuada com a omissão das
assinaturas dos acionistas.
9. ANÁLISE DA MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
O objetivo desta seção é analisar a matéria submetida à apreciação de V.Sas. na AGO, permitindo, assim, a formação
de convicção e a tomada de decisão informada e refletida por parte dos senhores acionistas, com relação aos assuntos
indicados abaixo:
9.1 - Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores
Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020
O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes,
foram publicados no dia 25 de fevereiro de 2021 no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal
“Valor Econômico”, enviados à CVM e colocados à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia e no
seu website – http:// http://ri.kepler.com.br/
As informações sobre a apresentação do Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da
Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, segundo Item 10 do
Anexo 24, de acordo com a Instrução CVM nº 480/09, encontram-se disponíveis para consulta no Anexo B à
esta proposta.
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9.2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição
de dividendos
A Administração da Companhia propõe a seguinte destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 67.649.518,87 (sessenta e sete milhões, seiscentos e
quarenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos):
Em 28 de agosto de 2020 a Companhia distribuiu aos acionistas dividendos no montante de R$ 6.388.079,77,
referente ao dividendo mínimo obrigatório do exercício findo em 31 de dezembro 2019 e o montante de R$
8.000.010,76, em 20 de novembro de 2020, referente antecipação de dividendos via juros sobre capital próprio
do exercício findo 31 de dezembro de 2020.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o montante total destinado de R$ 17.164.931,03 para
dividendos aos acionistas é composto de R$ 16.546.415,15 de dividendo mínimo obrigatório, acrescido de R$
618.515,88, (refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre os juros sobre capital próprio) e representa
R$ 0,65236305 por ação. Deste valor, deduzidos os juros sobre capital próprio de R$ 0,30404500 por ação
(pagos em 20 de novembro de 2020), resta o montante a pagar de R$ 9.164.920,27 de dividendo mínimo
obrigatório, que representa R$ 0,34831805 por ação e será pago até 31 de dezembro de 2021.
Demonstração do Cálculo do Dividendo Mínimo Obrigatório
Resultado do exercício
(-) Reserva legal
(+) Realização de reserva de reavaliação
(+) Realização de ajustes de avaliação
(+) Reversão plano de opções de compra de ações
(-) Movimentação de ações em tesouraria
Lucro ajustado para cálculo de dividendo
Dividendo mínimo obrigatório (25%)
(-) Juros sobre Capital Próprio
(+) IRRF sobre Juros sobre Capital próprio
Dividendo mínimo a distribuir
Dividendo mínimo total por ação do capital (em R$)

Dez/2020
67.649.518,87
(3.382.475,94)
2.046.338,23
(127.720,56)
66.185.660,60
16.546.415,15
(8.000.010,76)
618.515,88
9.164.920,27
0,65236305

O dividendo adicional de R$ 16.237.157,21, representa R$ 0,61710248 por ação, sujeito à aprovação posterior
da Assembleia Geral da Companhia. Na oportunidade a referida Assembleia destinará ainda o saldo
remanescente de R$ 16.237.157,21.
Saldo a disposição da Assembleia
Dividendo adicional proposto
Saldo remanescente

32.474.314,12
16.237.151,21
16.237.151,21

Do saldo a disposição da Assembleia, a proposta da Companhia é de distribuir o dividendo adicional, e destinar
o saldo remanescente à reserva de investimento e capital de giro, ficando sujeito à aprovação da Assembleia
Geral da Companhia.
As informações sobre a apresentação do Lucro Líquido do Exercício de 2020 segundo Anexo 9-1-II, de acordo
com a Instrução CVM nº 481/09, encontram-se disponíveis para consulta no Anexo C à esta proposta.

9.3 - Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração
A Assembleia Geral Ordinária elegerá a totalidade dos membros do Conselho de Administração para um
mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a AGO de 2023.
O Estatuto Social estabelece que todos os membros são eleitos pelos acionistas.
A votação em separado para eleição de membro do Conselho de Administração, caso validamente solicitada,
ocorrerá primeiro.
Depois, se validamente requerido, será adotada a votação pelo voto múltiplo.
Caso nenhuma forma especial de procedimento de votação puder ser cumprida pela Assembleia, a eleição se
dará pelo voto ordinário e por chapa.
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Pelo voto direto dos titulares de ações ordinárias será determinado o número de Conselheiros que serão eleitos
pela Assembleia, dentro do intervalo de sete a nove membros previstos no artigo 9 do Estatuto Social da
Companhia, sendo que a Administração da Companhia propõe que o Conselho de Administração da
Companhia a ser eleito seja composto por 7 (sete) membros efetivos.
Para o exercício do direito de requerer o procedimento de voto em separado para eleição de membro do
Conselho de Administração, o acionista titular de ações ordinárias deverá demonstrar os requisitos do art. 141
da Lei 6.404/76.
O(s) acionista(s) identificará(ao) o(s) seu(s) candidato(s), na forma dos parágrafos 4º e 5º do art. 141 da Lei
6.404/76.
Se houver pluralidade de candidatos no processo de eleição em separado, estabelecer-se-á entre eles uma
concorrência para a eleição e será eleito o candidato que obtiver o maior número de votos.
Após a realização da votação em separado, se houver, seguirá a eleição pelo voto direto, simples ou majoritário,
por chapa, ou pelo sistema do voto múltiplo, se validamente requerido.
Se o prosseguimento se der pela eleição no sistema do voto múltiplo, será apurado, definitivamente, pelo
Presidente da Assembleia, o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos pelo referido
sistema e o número mínimo de votos necessários para eleger um membro.
Pelo procedimento de voto múltiplo, serão atribuídos a cada ação ordinária tantos votos quantos sejam os
cargos a preencher no Conselho de Administração. Os votos que serão computados, bem como a proporção
do número de votos necessários à eleição dos membros do Conselho de Administração, serão formados pelas
ações com direito a voto presentes na Assembleia. Será reconhecido ao Acionista o direito de cumular os votos
num só candidato ou distribuí-los entre vários.
O processo para identificação do número de votos necessários consiste na multiplicação do número de ações
ordinárias presentes na Assembleia, pelo número de conselheiros a serem eleitos. O número de conselheiros
a ser adotado para fins de cálculo do “mínimo necessário” será efetivamente o número de membros que serão
eleitos pelo sistema do voto múltiplo.
A eleição dar-se-á pelos votos direcionados a cada um dos candidatos.
O Presidente da Assembleia declarará eleitos para o cargo de Conselheiro Titular os candidatos que
alcançarem o maior número de votos, até conformar o número total de membros que a Assembleia se propôs
a eleger pelo sistema do voto múltiplo.
Os votos e a lista de distribuição de votos múltiplos para eleição do Conselho de Administração, quando por
escrito, serão recebidos e autenticados pelo Presidente da Assembleia, sendo arquivados na sede da
Companhia, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, letra “a”, da Lei 6.404/76. A memória dos votos e a
identificação do respectivo acionista será mantida arquivada na sede da Companhia.
No caso de votação por chapa, o Presidente da Assembleia declarará eleitos para os cargos de Conselheiro
Titular os candidatos cuja chapa alcançar o maior número de votos.
A chapa indicada, composta por 8 (oito) Conselheiros, que será proposta na Assembleia é composta dos
seguintes nomes:
Como Conselheiro (reeleição): Marcelo Guimarães Lopo Lima – Presidente do Conselho de Administração.
Como Conselheiro (reeleição): Julio Cesar de Toledo Piza Neto – Vice-Presidente Conselho de Administração
Como Conselheiro (reeleição): Vasco Carvalho Oliveira Neto.
Como Conselheira (reeleição): Maria Gustava Brochado Heller Britto.
Como Conselheiro (reeleição): Milre Felix Neto.
Como Conselheiro (eleição): Arthur Heller Britto.
Como Conselheiro (eleição): Pedro de Andrade Faria.
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Como Conselheiro (eleição): Daniel Vinicius Alberini Schrickte.
A chapa acima é representada pelos acionistas: Tarpon Investimentos, Fernando F. B. Heller, Deise Heller,
Kielce, Banclass Fundo de Investimento em Ações, CTM Estratégia Fia, CTM Hedge fim, YF Fia, FH Fia,RF
Fia, LHL Fia, Berdam Fia, Convex Fia, Icatu Ctm Genesis FIM, Cosmos Fim, Thiago Nagumo, Fundos da
Absolut, Fundos Sulamerica e Clube de Investimentos Evolve.
O Conselho de Administração propõe que permeneçam como Presidente do Conselho o Sr. MARCELO
GUIMARÃES LOPO LIMA e como vice-presidente do Conselho o Sr. JULIO CESAR DE TOLEDO PIZA NETO.
Aos demais acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor outra chapa para concorrer aos cargos
no Conselho de Administração deverão, com antecedência de, pelo menos, 05 (cinco) dias em relação à data
marcada para a Assembleia Geral, encaminhar à Companhia declarações assinadas individualmente pelos
candidatos por eles indicados, contendo as informações mencionadas no item acima (INDICAÇÃO DE
CANDIDATO PARA A ELEIÇÃO), cabendo à Companhia a imediata divulgação, por meio de Aviso aos
Acionistas para a CVM, para a BMF&Bovespa e inserido no website da Kepler Weber.
As informações sobre a apresentação dos membros do Conselho de Administração, conforme itens 12.5 a
12.10 do Anexo 24, de acordo com a Instrução CVM nº480/09), encontram-se disponíveis para consulta no
Anexo D à esta proposta.
9.4 - Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.
O Conselho Fiscal é de funcionamento permanente. O Estatuto Social não atribui nenhuma outra função,
competência ou prerrogativa ao órgão ou seus membros que não as previstas na Lei 6.404/76.
O capital social está representado somente por ações ordinárias, e o Conselho Fiscal será composto de, no
mínimo, 3 (três) membros titulares, e suplentes em igual número, acionistas ou não.
Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das pessoas enumeradas nos parágrafos do art. 147 da
Lei 6.404/76, membros de órgãos de administração e empregados da Companhia ou de sociedade controlada
ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de Administrador da Companhia.
O Presidente da Assembleia receberá a identificação de cada candidato, a qual deverá ser acompanhada, se
possível, dos seguintes documentos, exceto para os candidatos a reeleição, cujos documentos já se encontram
arquivados na Companhia:
a) Diploma em curso superior universitário, ou comprovação de ter exercido, pelo prazo mínimo de 3 (três)
anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal;
b) Currículo que informe a qualificação completa, preferencialmente, portanto não obrigatório, acompanhado
de 4 (quatro) cópias autenticadas da Carteira de Identidade, do cartão do CPF, e comprovante de residência,
pois são documentos exigidos pelo Registro do Comércio para arquivamento da Ata da Assembleia Geral;
c) Declaração assinada de que:
i. Não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevariação, peita,
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem está condenado a
pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o
torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta.
ii.Atende ao requisito de reputação ilibada.
iii. Não tem interesse conflitante, nem ocupa cargo em sociedade concorrente com a Kepler Weber
S/A ou sua controlada Kepler Weber Industrial S/A.
iv. Não é membro de órgãos de administração nem empregado da Companhia ou de sociedade
controlada ou do mesmo grupo, nem cônjugue ou parente, até terceiro grau, de Administrador da
Companhia.
Todos aqueles que forem indicados para receber votos na eleição para o Conselho Fiscal deverão comprovar
o cumprimento dos requisitos legais, antes de iniciar o processo de votação na Assembleia.
Os acionistas minoritários terão direito de identificar o(s) seu(s) candidato(s), na forma do art. 161 da Lei
6.404/76.
Aqueles candidatos reconhecidos como cumpridores dos requisitos legais serão declarados pelo Presidente
da Assembleia como aptos a receber votação.
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Os titulares de ações ordinárias enquadrados no conceito de acionistas minoritários (não controladores), desde
que representem, em conjunto, 10% (dez por cento) ou mais das ações com direito a voto, terão direito de
eleger, em votação em separado, um membro e respectivo suplente. Na Assembleia que será realizada no dia
30/03/2021 esse percentual representa a titularidade de pelo menos 2.631.197 (dois milhões, seiscentos e
trintal e um mil e cento e noventa e sete) ações ordinárias.
Independentemente de haver mais candidatos que vagas a serem preenchidas, o critério de eleição será o da
maioria, conforme previsto no artigo 129 da Lei 6.404/76, não se computando os votos em branco ou as
abstenções.
A eleição dar-se-á pelos votos direcionados a cada um dos candidatos e seu respectivo suplente.
A proposta de remuneração que será encaminhada à deliberação da Assembleia é de que a remuneração do
Conselho Fiscal seja estabelecida de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei 6.404/76 (não será
inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) do que, em média, for atribuído a cada diretor
da Companhia, não computados benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho).
Caso não estejam presentes acionistas titulares de ações que permitam a eleição em separado, os cargos
serão preenchidos pelo voto da maioria absoluta dos acionistas presentes na Assembleia.
A Tarpon Investimentos e Fernando Francisco B. Heller, Deise Heller e Kielce Gestão de Ativos Ltda ME
informaram que indicarão os seguintes nomes para o Conselho Fiscal:
Conselheiro Titular: Thomas Lazzarini Carolla
Conselheiro Suplente: Pedro Lopes de Moura Peixoto
Conselheiro Titular: Guilherme Augusto Cirne de Toledo
Conselheira Suplente: Michele da Silva Gonsales
Os acionistas Banclass FIA informou que indicará os seguintes nomes para o Conselho Fiscal:
Conselheiro Titular: Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro Suplente: Daniel Alves Ferreira
As informações sobre a apresentação dos membros do Conselho de Fiscal, conforme itens 12.5 a 12.10 do
Anexo 24, de acordo com a Instrução CVM nº480/09), encontram-se disponíveis para consulta no Anexo E à
esta proposta.
9.5 - Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral
Ordinária.
Com relação ao exercício social corrente, a companhia propõe a fixação do limite de R$6.460.287,12 (seis
milhões, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos) para a remuneração
global anual de seus administradores. A Administração destaca que o valor global anual da remuneração dos
administradores proposto para o exercício social corrente é 31% (trinta e um por cento) maior que o valor
aprovado para o exercício social anterior.
A Companhia, assim como no ano anterior, considerou a remuneração global do Grupo Kepler Weber, incluindo
no cálculo todos os diretores do Grupo e não somente os diretores da Kepler Weber S/A. Essa verba será
distribuída pelo Conselho de Administração, na forma prevista no Estatuto Social.

Ano 2021
Proposta em R$

REMUNERAÇÃO
Diretoria

2.975.863,09
Fixa
Variável

1.715.197,97

Benefícios diretos e indiretos

328.766,33
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Conselho de Administração

1.440.459,72

TOTAL

6.460.287,12

O valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social anterior, aprovado
na Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de abril de 2020, foi de R$4.934.888,81 (quatro milhões,
novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) e o valor efetivamente
pago aos administradores a título de remuneração no período de maio/2020 a março/2021 foi de
R$4.736.089,97 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, e oitenta e nove reais e noventa e sete
centavos). A diferença decorre (i) da provisão feita para o exercício social para 12 meses, mas que terá seu
término em 31 de março de 2021 tendo como referência de valor realizado o período de 11 meses.
As informações sobre a remuneração global anual dos administradores requeridas no Artigo 12, inciso II, da
ICVM nº 481/09, encontram-se disponíveis para consulta no Anexo F à esta proposta.
10. DOCUMENTOS PARA CONSULTA
Todos os documentos relativos aos assuntos propostos, a serem submetidos à AGO da Companhia a ser realizada em
30 de março de 2021, às 10h30min, incluindo, mas sem limitação, a presente Proposta, estão disponíveis à consulta
de V.Sas. nas páginas eletrônicas da Companhia (http://ri.kepler.com.br/), da B3 e da CVM, na rede mundial de
computadores (internet).
11. CONCLUSÕES
Pelos motivos anteriormente enunciados, a administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação
de V. Sas. e recomenda a sua integral aprovação.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

Piero Abbondi
Diretor Presidente

Paulo Polezi
Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores
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ANEXO A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 3530045422-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de março de 2021, às
10h30min, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer
do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.
2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.
3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.
4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.
5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
Nos termos da Instrução CVM nº 165/91 e 282/98, para requisição da adoção do sistema de VOTO MÚLTIPLO para eleição
dos Membros do Conselho de Administração será necessário o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do capital votante.
Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela
instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista
pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador
deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos
de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues
na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia.
Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e
transferência de ações até o encerramento da Assembleia.
A Companhia adotará procedimento de voto à distância nos termos da ICVM 481/09. Para participar da Assembleia por meio
do boletim de voto à distância os acionistas devem enviar o boletim de voto à distância diretamente à sede da Companhia,
ou por seus respectivos agentes de custódia, ou da instituição prestadora dos serviços de escrituração das ações. O boletim
está disponível nos mesmos sites abaixo indicados, onde disponibilizados os documentos e propostas objeto da Assembleia.
Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados no jornal Valor Econômico
na edição do dia 25 de fevereiro de 2021 e no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 25 de fevereiro de 2021 e
foram disponibilizados na CVM no dia 24/02/2021, estão acessíveis no site www.cvm.gov.br e no site da Companhia:
ri.kepler.com.br. Os demais documentos que serão objeto da Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede da
Empresa.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

MARCELO GUIMARÃES LOPO LIMA
Presidente do Conselho de Administração
Kepler Weber S/A
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ANEXO B
Comentários sobre a situação financeira da Companhia
(NOS TERMOS DO ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA INST. CVM 480)
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma).
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais:
Em 2020 a Kepler mostrou crescimento da receita operacional líquida, superando as dificuldades trazidas pela
pandemia mundial. A reação positiva do agronegócio brasileiro frente ao novo cenário foi importante para a boa
performance da companhia, sobretudo no 2º semestre. Dentre os principais fatores que contribuíram para esse
resultado, estão: o aumento da confiabilidade dos importadores de grãos e carnes, a construção de uma carteira
saudável de pedidos; as boas condições de financiamento oferecidas pelo PCA; a depreciação do Real e o aumento
dos preços internacionais das commodities agrícolas. Esse conjunto de fatores aliada à estratégia do posicionamento
Premium da Cia. e à cuidadosa gestão das margens, custos e despesas, ratifica nosso compromisso de crescimento
sustentável, diferenciado e de proximidade com os clientes.
As ações internas de adequação às novas regras de combate ao Covid-19 foram fundamentais para permitir o
crescimento, dando continuidade às operações e possibilitando a recuperação do período de parada na planta de
Panambi/RS, ocorrida no mês de abril, como medida preventiva e de adequação aos protocolos das autoridades de
saúde.
Além da boa performance operacional, a margem EBITDA em 2020 foi impactada positivamente pela recuperação de
créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ocorrida no 2T20, no
valor de R$ 21,0 milhões (valor recuperado de tributos).
Destacamos no 4T20 a melhora do Capital de Giro da empresa, impulsionado pelo maior nível de adiantamentos de
clientes, como reflexo da boa qualidade da carteira. Por conta disso, as disponibilidades foram impactadas
positivamente, encerrando dezembro com saldo bruto de R$ 281,5 milhões, contribuindo para a robustez financeira da
companhia.
Deste modo, finalizamos 2020 com uma receita líquida de R$ 671,2 milhões, um crescimento de 15% em relação à
2019 e um lucro líquido de R$ 67,7 milhões (aumento de 80,0% em relação ao exercício anterior).
Por sua vez, em 2019, o principal foco da Companhia foi reforçar a execução da estratégia de crescimento sustentável,
diferenciado e de proximidade com os clientes. Estivemos focados em alavancar melhores resultados, mesmo em
situação adversa. Atingimos R$ 583,5 milhões de Receita Líquida, um avanço de 1,2% em comparação ao mesmo
período de 2018 e, conseguimos, por meio de nossa estratégia de reposição de preços, alinhada à gestão de custos e
despesas, alcançar um aumento de 354,5% no Lucro Líquido, atingindo R$ 37,6 milhões.
Em 2018, o Lucro Líquido da Kepler Weber foi de R$ 8,3 milhões, versus ao Prejuízo Líquido de R$ 34,3 milhões
registrado em 2017.
O histórico dos últimos três anos da companhia demonstra a evolução dos resultados, alicerçado no controle de
despesas, na otimização e redução de custos e pelo reposicionamento de preços. Ratificando nosso compromisso com
a retomada da rentabilidade da Companhia.
No que tange a posição patrimonial, a Companhia apresenta uma posição de caixa líquido de R$ 270,5 milhões
(endividamento líquido negativo), o qual apresentou significativa evolução nos últimos anos:
Endividamento (R$ mil)
FINAME PSI
FINEP
Capital de Giro
Curto Prazo
FINAME PSI
FINEP
Capital de Giro
Longo Prazo
Endividamento Total
Disponibilidades (Circulante e Não circulante)
Endividamento Líquido Negativo

2020
5.993
5.993
4.978
4.978
10.971
281.514
(270.543)

Endividamento versus Patrimônio Líquido:
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2019
1.892
7.173
15.287
24.352
4.763
10.951
15.714
40.066
84.890
(44.824)

2018
1.995
9.527
19.768
31.290
6.639
18.093
9.500
34.232
65.522
72.743
(7.221)

Principais Indicadores (R$ mil)
Endividamento Total
Disponibilidades (Circulante e Não Circulante)
Endividamento Líquido
Patrimônio Líquido
Índice de Endividamento (Dívida líquida/PL)
EBITDA
Dívida líquida/EBITDA

2020
10.971
281.514
(270.543)
517.651
-52%
108.754
(2,49)

2019
40.066
84.890
(44.824)
467.384
-10%
83.315
(0,54)

2018
65.522
72.743
(7.221)
441.025
-2%
48.418
(0,15)

Δ% 2020/2019
-72,62%
231,62%
503,89%
+10,75%
445,25%
+30,61%
362,35%

Δ% 2019/2018
-38,85%
16,70%
520,41%
+5,98%
485,42%
+72,11%
260,48%

b) Estrutura de capital:
A conservação da maleabilidade financeira é um valioso componente do modelo de negócios da companhia, que atua
em mercados que oferecem grandes oportunidades de crescimento. Entendemos que nossa atual estrutura de capital,
apresenta níveis adequados de alavancagem. Segue abaixo tabela com a estrutura de capital:
Estrutura de Capital (R$ mil)

2020

%

2019

%

2018

%

Capital de terceiros (Passivo circulante + não circulante)

431.127

45,5%

208.718

30,8%

263.248

37,4%

Capital próprio

517.651

54,5%

467.384

69,2%

441.025

62,6%

Total do Passivo + Patrimônio Líquido

948.778

100,0%

676.102

100,0%

704.273

100,0%

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Acreditamos que, mantidas as condições econômicas e o cenário de retomada do mercado, 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
A principal fonte de recursos da Companhia deriva da própria operação, cujas condições negociadas junto a seus
clientes estão atreladas as etapas de fabricação e posterior entrega do produto. Os adiantamentos de clientes gerados
nesta operação acaba sendo a principal fonte de recursos da Companhia.
Financiamentos e empréstimos: A linha FINEP corresponde a 100,0%, sendo que nesse trimestre quitamos o
Financiamento de Adiantamento de Contrato de Câmbio “ACC” e o Finame PSI. Desta forma, o Caixa Líquido no 4T20
foi de R$ 270,5 milhões, frente os R$ 44,8 milhões em dezembro de 2019.
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:
i.

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A Companhia e sua controlada demonstram a seguir a movimentação patrimonial dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019, com os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento:
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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.

Consolidado (R$ mil)
Dez/2020
Não
circulante
Circulante

Circulante
5.993
5.993

4.978
4.978

Dez/2019
Não
circulante

7.173
1.892
15.287
24.352

10.951
4.763
15.714

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

Itens
Financiamentos e
empréstimos
Juros sobre capital
próprio
Dividendo mínimo
obrigatório
Arrendamentos
financeiros

Saldo
em
Dez/2019
40.066

Recebidos de
atividades de
financiamento
29.696

Alterações Caixa
(Pagos) de
atividades de
Pagamento
financiamento
de juros
(56.751)

0
6.388
2.803
49.257

29.696

Provisão
de juros

(1.897)
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(8.000)

8.000

-

-

(6.388)
(4.063)

-

-

(67.202)

(9.897)

8.019

Consolidado (R$ mil)
Alterações não caixa
Aquisição
Saldo
de direito
Variação
em
de uso
cambial
Dez/2020
(162)
10.971
7.485
7.485

-

-

-

-

-

6.225

(162)

17.196

Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020 apresentam o seguinte
cronograma de vencimentos:

Ano de Vencimento
2022

Consolidado
(R$ mil)
Dez/2020
4.978
4.978

Bônus de Subscrição
a)

Reserva de bônus de subscrição das debêntures

Refere-se ao direito conferido ao subscritor de cada debênture de um bônus de subscrição 2007 (“Bônus 2007”) com
direito de subscrever uma quantia fixa de ações ordinárias, mediante dação em pagamento de uma debênture para
cada bônus.
Em 15 de outubro de 2020 extinguiu-se o direito conferido ao subscritor de cada debênture de subscrição 2007 (“Bônus
2007”) de subscrever uma quantia fixa de ações ordinárias mediante dação em pagamento de uma debênture para
cada bônus. Em 15 de outubro de 2020 permaneciam em circulação 772 Bônus 2007 que forma extintos pelo não
exercício do subscritor das debêntures.
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;
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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
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia não possuía limites de financiamentos
contratados e não utilizados.
h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, apresentam informações financeiras da
Companhia, as quais, foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International
Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo Comitê Internacional de Normas Contábeis (International
Accouting Standards Board – IASB) e também conforme as práticas adotadas no Brasil (BR GAAP)
Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.

Ativo Circulante:
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o Ativo Circulante totalizava R$ 550,0 milhões, com variação positiva
de R$ 246,8 milhões, o que representa um aumento de 81,4% sobre o total de R$ 303,3 milhões em 31 de dezembro
de 2019.
Em comparação ao ativo total, o ativo circulante representou 58,0% em 31 de dezembro de 2020, quanto em 31 de
dezembro 2019 representava 44,9%.
A seguir apresentamos as principais variações do Ativo e Circulante:
Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários:
A geração de caixa líquido das atividades operacionais foi de R$ 254,0 milhões em 2020, aumento de 313% comparado
ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento é explicado pelo nível de atividade, com destaque para o maior
fluxo de adiantamento de clientes.
Contas a Receber de Clientes:
Em 31 de dezembro de 2020 o subgrupo contas a receber de clientes apresentou saldo de R$ 85,0 milhões, um
aumento de 28,6% ou R$ 18,9 milhões, comparado aos R$ 66,1 milhões registrados em 31 de dezembro de 2019.
O aumento do subgrupo contas a receber de clientes, se deve ao volume de negócios da Companhia, apresentando
um fluxo de recebimento de 55 dias em 2020 em relação a 58 dias em 2019. Em relação ao ativo total, a conta de
clientes representou 9,0% em 31 de dezembro de 2020, em relação aos 9,8% registrados em 31 de dezembro de 2019.
Estoques:
Os estoques apresentam saldo de R$ 147,5 milhões em 31 de dezembro de 2020, um aumento de R$ 27,6 milhões,
22,9% em relação aos R$ 119,9 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esta variação é resultado do nível de atividade
no período. Em relação ao ativo total, os estoques representaram 15,6% em 31 de dezembro de 2020, em relação aos
17,7% registrados em 31 de dezembro de 2019.
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Impostos a recuperar:
O saldo de impostos a recuperar de R$ 25,9 milhões teve uma variação positiva de 120,7%, frente aos R$ 11,7 milhões
de 31 de dezembro de 2019. Essa variação reflete principalmente a contabilização do crédito da exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, ação que transitou em julgado no exercício de 2020.

Ativo Não Circulante:
Em 31 de dezembro de 2020 o Ativo não Circulante totalizava R$ 398,7 milhões, um aumento de R$ 25,9 milhões em
relação aos R$ 372,8 milhões de 31 de dezembro de 2019, o que representa 42,0% do ativo total em 31 de dezembro
de 2020 e 55,1% em 31 de dezembro 2019. As principais variações do grupo foram:
Impostos a recuperar:
O saldo de impostos a recuperar atingiu o montante de R$ 46,9 milhões, apresentando uma variação positiva de 96,3%,
frente aos R$ 23,9 milhões de 31 de dezembro de 2019. Essa variação é resultado da contabilização do crédito da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ação que transitou em julgado no exercício de 2020.
Propriedade para investimento:
As propriedades para investimento atingiram o montante de R$ 26,3 milhões, apresentando uma variação positiva de
92,9% frente aos R$ 13,6 milhões apresentados em 31 de dezembro de 2019. Essa variação reflete principalmente a
reclassificação dos bens que estavam registrados como Ativos não circulantes mantidos para venda, e em 31 de
dezembro de 2020 foram reclassificados como propriedade para investimento, no valor de R$ 12,9 milhões.
Direito de uso:
Os financiamentos de arrendamento “direito de uso”, em 31 de dezembro de 2020 totalizavam R$ 6,3 milhões, o que
representava um incremento de 108,8% em relação as R$ 3,0 milhões de 31 de dezembro de 2019. Esse incremento
ocorreu em virtude da adesão de novos contratos e também a renovação de contratos já existentes.

Passivo Circulante e passivo não circulante:
O passivo circulante em 31 de dezembro de 2020 totaliza R$ 396,5 milhões, um aumento de 124,1% em comparação
aos R$ 177,0 milhões registrados em 31 de dezembro de 2019. O passivo circulante em 31 de dezembro de 2020
representava 41,8% em relação ao total do passivo e 26,2% em 31 de dezembro de 2019.
O passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020 totalizava R$ 34,6 milhões, um aumento de 8,9% em comparado
aos R$ 31,8 milhões registrados em 31 de dezembro de 2019. O passivo não circulante em 31 de dezembro de 2020
representava 3,6% em relação ao total do passivo e 4,7% em 31 de dezembro de 2019.
Abaixo seguem as variações mais relevantes do passivo:
Fornecedores:
Em 31 de dezembro de 2020 a conta de fornecedores totaliza R$ 75,2 milhões, uma variação de 40,2% se comparado
a 31 de dezembro de 2019 que registrou R$ 53,7 milhões. Essa variação se deve pelo aumento no volume de compras
e também pela elevação dos custos das matérias primas.
Financiamento e Empréstimos:
Os financiamentos e empréstimos totalizavam R$ 11,0 milhões, em 31 de dezembro de 2020, redução de 72,6% em
relação a 31 de dezembro de 2019. Os financiamentos e empréstimos representam 1,2% do passivo total em 31 de
dezembro de 2020 e 5,9% no ano anterior.
A redução do saldo total dos empréstimos e financiamentos foi ocasionada pela liquidação de empréstimos das
modalidades ACC (Adiantamento de contratos de Câmbio) e Finame.
Adiantamento de clientes:
A rubrica de adiantamento de clientes apresentou saldo de R$ 254,5 milhões em 31 de dezembro de 2020, aumento
de R$ 204,5 milhões, o que representa 509,1% em relação aos R$ 50,0 milhões registrados no ano anterior. Em relação
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ao passivo total, os adiantamentos de clientes representaram 26,9% em 31 de dezembro de 2020 e 7,4% no mesmo
período de 2019.
Patrimônio Líquido:
Em 31 de dezembro de 2020 o patrimônio líquido atingiu o montante de R$ 517,7 milhões, uma elevação de R$ 50,3
milhões, 10,8% sobre os R$ 467,4 milhões registrados em 31 de dezembro de 2019. Esta variação reflete a
performance de resultados da companhia no ano de 2019 e 2020.

Resultados
Receita Líquida
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a receita atingiu R$ 671,2 milhões, aumento de 15,0% em relação a
R$ 583,5 milhões de 2019, crescimento de 8,5% no mercado interno e 70,1% no mercado externo.
Receita líquida de Armazenagem: em 31 de dezembro de 2020, observamos aumento nas vendas de 2,5%. As receitas
de Armazenagem cresceram 110,9% no 2S20, desempenho tal que permitiu compensar os baixos faturamento nos
meses de março, abril e maio, decorrente de férias coletivas e redução da atividade fabril, como medidas preventivas
para evitar a disseminação do Covid-19, bem como para adequar as plantas aos novos protocolos sanitários.
Receita líquida de Exportações: em 31 de dezembro de 2020, obtivemos um aumento significativo de 70,1%, decorrente
do aproveitamento das boas oportunidades que surgiram no decorrer do ano, devido ao aumento da competitividade
do Brasil pela desvalorização do Real. Quando olhamos o crescimento, abatendo a variação cambial, chegamos a
30,6%, como resultado de novos pedidos nos países Paraguai, Peru, Equador e Uruguai.
Receita Líquida de Movimentação de Granéis Sólidos (MGS): No acumulado do ano de 2020, o aumento de 16% é
explicado pela volatilidade nos volumes de faturamento, normais nesta área de negócio, onde as vendas são de
grandes projetos que levam a períodos de concentração de faturamento.
Receita Líquida de Reposição e Serviços (R&S): O crescimento robusto, tanto no trimestre quanto no acumulado do
ano, é consequência da estratégia adotada nesta área de negócio, além da sincronização da demanda do mercado
com peças de reposição a pronta entrega nos centros de distribuição Kepler Weber, que estão posicionados
estrategicamente no território nacional para estes rápidos atendimentos. No exercício de 2020, a Receita Líquida de
R&S atingiu R$ 100,3 milhões, 39,1% maior que o mesmo período de 2019.
Custo dos produtos vendidos:
No acumulado de 2020 o CPV somou R$ 508,7 milhões, apresentando um aumento de 16,1% em relação ao
acumulado de 2019, representando 75,8% da receita líquida e aumento de 0,7 p.p em relação ao mesmo período do
ano anterior.
Apesar da forte variação cambial em 2020 da ordem de 30,6%, que acarretou seguidos aumentos na principal matériaprima, o aço, nossos ajustes operacionais implementados desde o início da pandemia, em conjunto com os esforços
de melhorias de processos, proporcionaram ganhos de produtividade que compensaram quase integralmente a
volatilidade de custos no ano.
Despesas com vendas:
Em 2020 as Despesas com Vendas somaram R$ 45,0 milhões, aumento de 17,2%, representando 6,7% da receita
líquida e aumento de 0,1 p.p em relação a 2019.
O principal motivo do aumento das despesas é o incremento nas comissões de representantes, devido à boa
performance de vendas.
Despesas gerais e administrativas:
As Despesas Gerais e Administrativas, no acumulado de 2020, somaram R$ 48,3 milhões, aumento de 0,6% em
relação a 2019.
Em relação a Receita Líquida, as Despesas Gerais e Administrativas apresentaram uma queda entre os períodos (7,2%
em 2020 e 8,2% em 2019), cujos os principais motivos foram, os gastos discricionários como viagens, feiras e serviços
de terceiros, refletindo as ações da companhia na redução das despesas e, consequentemente, na performance dos
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resultados.
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
As Outras Receitas e Despesas Operacionais Líquidas totalizaram em 2020R$ 11,2 milhões, frente aos R$ 6,4 milhões
de resultado líquido negativo no acumulado de 2019.
A variação reflete, principalmente, a recuperação de créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, ocorrida no 2T20, no valor de R$ 21,0 milhões (valor recuperado de tributos).
A movimentação das outras receitas (despesas) operacionais líquidas estão apresentados abaixo:

Aluguel de propriedades para investimento
Royalties
Subvenções governamentais (nota explicativa nº 37)
Recuperação de despesas (Exclusão ICMS base cálculo PIS/COFINS)
Recuperação de despesas diversas
Provisão para obsolescência e perdas de estoque
Contingências cíveis, trabalhistas e previdenciárias
Condenações diversas
Perda na venda/baixa obsolescência do ativo imobilizado
Perdas no recebimento de crédito de clientes
Pis/Cofins sobre outras receitas
Multas contratuais
Pensões vitalícias
PLR
Variação Itens não monetários
Outras

Controladora (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
6.837
6.027
6.670
5.711
63
235
114
56
(5)
(1)
(1.250)
(1.180)
(2.944)
(11)
(2)
9.474
10.846

Consolidado (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
212
219
14.832
13.776
22.651
1.176
2.871
(1.008)
(1.416)
(4.671)
9.580
(5.792)
(14.275)
(61)
(6.286)
925
(95)
(1.250)
(1.181)
(1.703)
(680)
(11.277)
(8.202)
(2.572)
(1.293)
332
11.192
(6.380)

Receitas Financeiras:
As Receitas Financeiras somaram R$ 43,2 milhões no acumulado de 2020, representando 6,4% da receita líquida,
com aumento de 4,8 p.p entre os resultados acumulados no período.
A título de correção monetária, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS resultou no reconhecimento
pontual de R$ 10,4 milhões como valor bruto e R$ 9,9 milhões líquidos no 2T20.
As movimentações das receitas financeiras estão apresentadas abaixo:
Controladora (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019

Receitas financeiras
Variação cambial/monetária ativa
Variação monetária ativa exclusão ICMS base cálculo PISCOFINS
Receitas com aplicações financeiras
Outras receitas financeiras

37
310
4
351

20
1.172
1.192

Consolidado (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
29.521
10.382
2.723
564
43.190

5.868
3.110
463
9.441

Despesas Financeiras:
As Despesas Financeiras somaram R$ 34,5 milhões no acumulado de 2020, representando 5,1% da receita líquida em
2020, respectivamente, com aumento 2,7 p.p entre os resultados acumulados no período.
As movimentações das despesas financeiras estão apresentadas abaixo:
Controladora (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
(3)
(12)
(16)
(13)
(44)
(113)
(18)
(55)
(9)
(90)
(62)
(171)
(264)

Despesas financeiras
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos
Juros de mora e IOF contratuais
Variação cambial/monetária passiva
Instrumentos financeiros derivativos
Despesas com fiança bancária
Pis/Cofins sobre outras receitas
IR retido sobre operações exterior
Outras despesas financeiras

Consolidado (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
(6.798)
(6.289)
(685)
(501)
(24.996)
(5.796)
(106)
(516)
(623)
(649)
(365)
(393)
(517)
(309)
(251)
(34.452)
(14.342)

As políticas de proteção cambial definidas pela Companhia visam eliminar a exposição das margens comerciais em
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operações de comércio exterior neutralizando a volatilidade das divisas frente ao Real, não existindo nenhuma
operação com derivativos exóticos.
Resultado Financeiro Líquido (R$ milhões)
O Resultado Financeiro Líquido no acumulado de 2020 foi positivo, totalizando R$ 8,7 milhões melhor, quando
comparado ao resultado negativo de R$ 4,9 milhões em 2019. A variação no acumulado do exercício reflete
principalmente a recuperação de créditos tributários (atualização monetária), ocorrida no 2T20, totalizando R$ 9,9
milhões, bem como, o efeito positivo da variação cambial em R$ 4,8 milhões.
Lucro líquido:
No acumulado de 2020 o Lucro Líquido foi de R$ 67,7 milhões versus lucro de R$ 37,6 milhões em 2019, com aumento
de 3,6 p.p na margem líquida.
Posição em 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
Ativo Total: No exercício de 2019 a Companhia apresentou uma redução no seu Ativo Total em comparação a 2018.
Esta variação é decorrente principalmente a redução do saldo de impostos a recuperar, para o qual a Companhia fez
um trabalho de compensação com outros tributos.
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$ 84,9 milhões em 31 de dezembro de 2019 contra R$ 72,7 milhões em 31 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 subgrupo contas a receber apresentou um aumento de
21% em relação ao ano de 2018 (R$ 66,1 milhões em 2019 e R$ 54,4 milhões em 2018), reflexo de clientes vinculados
a eventos físicos não concluídos (estágio de montagem dos equipamentos) para os quais a Companhia não recebeu
pagamento.
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 Circulante e Passivo Não Circulante:
No exercício de 2019 a Companhia apresentou uma redução de R$ 54,5 milhões, o que representa uma redução de
20,7% 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.
Fornecedores:
A carteira de fornecedores aumentou 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 matéria 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.

Receita Líquida de vendas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Em 2019, a Receita Líquida na Linha de Armazenagem atingiu o montante de R$ 413,5 milhões, 2,1% 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.
Na Linha de Exportação de soluções de armazenagem, no acumulado de 2019, a Receita Líquida de Exportação
somou R$ 62,1 milhões um aumento de 3,8% em relação ao acumulado de 2018. O aumento na receita provém de
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uma política de vendas mais competitiva, aliada a política de gestão de preços, sendo que estes ajustes somados a
alta do dólar no período, proporcionaram resultados positivos nesse segmento.
A Receita Líquida na Linha de Granéis, no acumulado de 2019, somou R$35,6 milhões, se mantendo praticamente
estável em relação ao acumulado de 2018.
A Receita Líquida na Linha de Reposição e Serviços (R&S) no acumulado de 2019, somou R$72,1 milhões, 23,9%
maior que o acumulado de 2018.
Custo dos produtos vendidos:
Em 2019, os custos apresentaram uma queda de 11%, totalizando R$ 438,3 milhões, explicada principalmente pela
queda de volume e projetos de redução de custos.
Lucro bruto:
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.
Despesas com vendas:
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 na Linha de Reposição e Serviços que impactaram nas comissões
dos representantes e dos operadores logísticos dos Centros de Distribuição de peças.
Despesas gerais e administrativas:
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.
Outras Receitas Operacionais:
O grupo de Outras Receitas Operacionais representou 3,3% (R$ 19,4 milhões) sobre a receita líquida, no ano de 2019
e no ano de 2018, 5,9% (R$ 33,8 milhões sobre a receita líquida daquele exercício).
Controladora (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
6.027
8.142
5.711
5.810
235
222
11.973
14.174

Aluguel de propriedades para investimento
Royalties
Subvenções governamentais (nota 35)
Recuperação de despesas diversas
Crédito de impostos - CPRB sobre receita bruta paga a maior (nota 13)
Recuperação de Impostos - PIS/COFINS
Outras

Consolidado (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
218
174
16.289
13.107
2.871
2.194
13.460
4.755
11
69
19.389
33.759

Outras Despesas Operacionais:
As outras Despesas Operacionais em 2019 representam R$ 25,8 milhões, totalizando um aumento de 56,8% se
comparado ao exercício de 2018 (R$ 16,4 milhões).

Provisão para obsolescência e perdas de estoque
Contingências cíveis, trabalhistas e previdenciárias
Condenações diversas
Ociosidade do imobilizado
Perda na venda/baixa obsolescência do ativo imobilizado
Perdas no recebimento de crédito de clientes
Pis/Cofins sobre outras receitas
Multas contratuais
Pensões vitalícias
Provisão PLR
Outras

Controladora (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
56
(250)
(1)
(39)
(1.180)
(1.290)
(2)
(1.228)
(1.127)
(2.807)
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Consolidado (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
(1.416)
(2.052)
9.580
(4.066)
(14.275)
(3.146)
(337)
(6.286)
(2.089)
(95)
213
(1.181)
(1.291)
(1.703)
(262)
(22)
(8.202)
(1.854)
(3.724)
(25.769)
(16.439)

Receitas Financeiras:
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.
Controladora (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018

Receitas financeiras

20
1.172
1.192

Variação cambial/monetária ativa
Instrumentos financeiros derivativos
Receitas com aplicações financeiras
Outras receitas financeiras

14
1.364
5
1.383

Consolidado (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
5.868
3.110
463
9.441

6.798
1.968
5.228
975
14.969

Despesas Financeiras:
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.
Controladora
Dez/2019
(12)
(13)
(113)
(55)
(9)
(62)
(264)

Despesas financeiras
Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos
Juros de mora e IOF contratuais
Variação cambial/monetária passiva
Instrumentos financeiros derivativos
Despesas com fiança bancária
Pis/Cofins sobre outras receitas
IR retido sobre operações exterior
Outras despesas financeiras

Dez/2018
(7)
(69)
(145)
(64)
(16)
(87)
(388)

Consolidado
Dez/2019
(6.289)
(501)
(5.796)
(623)
(365)
(517)
(251)
(14.342)

Dez/2018
(9.109)
(855)
(8.025)
(546)
(545)
(314)
(696)
(609)
(20.699)

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:
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 na armazenagem, no ano de 2019 a reposição de preços alinhada à 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.

10.2. Os diretores devem comentar
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma).
a) Resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.
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RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
A Receita Líquida apresentou crescimento de 38,3% no 4T20 em relação ao 4T19, com crescimento de 43,5% no
mercado interno e 3,1% no mercado externo. No acumulado do ano, a receita líquida apresentou crescimento de 15,0%
em relação a 2019, com crescimento de 8,5% no mercado interno e 70,1% no mercado externo. A evolução da
proporção da receita entre os mercados é apresentada na figura 1, abaixo.

Figura 1 | Receita Operacional Líquida por Mercado (valores em R$ milhões)

A receita líquida de vendas da Companhia advém principalmente da comercialização de sistemas de armazenagens,
como silos, secadores, transportadores e máquinas de limpeza.

Armazenagem | Mercado Interno
ROL
4T20
3T20
Δ%
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%

Armazenagem
165,1
122,4
34,8%
119,0
38,7%
423,8
413,5
2,5%

 A Receita Líquida de Armazenagem no 4T20 atingiu R$ 165,1 milhões, aumento
de 38,7% em relação ao mesmo período de 2019. No acumulado de 2020 atingiu
R$ 423,8 milhões, aumento de 2,5% em relação a 2019.
 O importante aumento de 38,7% de faturamento desta área de negócio no 4T20 é
reflexo das condições macroeconômicas favoráveis como commodities agrícolas
em alta, real depreciado e da disponibilidade das linhas de financiamento ao
agronegócio, principalmente o PCA.
 No acumulado de 2020, observamos aumento nas vendas de 2,5%. As Receitas de
Armazenagem cresceram 110,9% no 2S20, desempenho tal que permitiu
compensar os baixos faturamento nos meses de março, abril e maio, decorrente de
férias coletivas e redução da atividade fabril como medidas preventivas para evitar
a disseminação do Covid-19, bem como para adequar as plantas aos novos
protocolos sanitários.
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Exportações
ROL

Exportações

4T20
3T20
Δ%
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%

23,5
53,8
-56,3%
22,8
3,1%
105,8
62,2
70,1%

 A Receita Líquida de Exportações no 4T20 atingiu R$ 23,5 milhões, um aumento
de 3,1% em relação ao 4T19. No acumulado de 2020, a Receita Líquida de
Exportação atingiu R$ 105,8 milhões, aumento de 70,1% em relação ao mesmo
período de 2019.
 No 4T20 o crescimento de 3,1% foi modesto, devido a estratégia de priorização de
vendas no mercado interno dado o aquecimento da demanda neste segmento no
segundo semestre de 2020 (aumento de 110,9% na receita de armazenagem, como
explicado anteriormente). Com isso houve alto nível de ocupação da planta e
alongamento dos prazos de entrega para todos os segmentos o que afetou nossos
prazos para exportação.
 No acumulado do ano, o aumento significativo de 70,1% é decorrente do
aproveitamento das boas oportunidades que surgiram no decorrer de 2020, devido
ao aumento da competitividade do Brasil pela desvalorização do Real. Quando
olhamos o crescimento, abatendo a variação cambial, chegamos a 30,6%, como
resultado de novos pedidos nos países Paraguai, Peru, Equador e Uruguai.

Movimentação de Granéis Sólidos (MGS) | Portos e Terminais

ROL
4T20
3T20
Δ%
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%

Granéis
23,1
0,6
3694,1%
14,5
59,5%
41,3
35,6
16,0%

 A Receita Líquida de Movimentação de Granéis Sólidos (MGS) no 4T20 atingiu
R$ 23,1 milhões, aumento de 59,5% quando comparado ao resultado de R$ 14,5
milhões do 4T19.
 No 4T20 o crescimento de 59,5% foi reforçado sobretudo pelas entregas do projeto
Rumo Terminal Rodoferroviário de Rio Verde - Goiás, mais do que compensando o
menor desempenho do 3T20.
 No acumulado do ano, o aumento de 16% é explicado pela volatilidade nos volumes
de faturamento, normais nesta área de negócio, onde as vendas são de grandes
projetos que levam a períodos de concentração de faturamento.

Reposição e Serviços (R&S)

ROL
4T20
3T20
Δ%
4T19
Δ%
2020
2019
Δ%


A Receita Líquida de Reposição e Serviços (R&S) no 4T20 atingiu R$ 36,4
milhões,
aumento de 58,3% em relação ao 4T19. No acumulado, a Receita Líquida de
36,4
R&S
atingiu
R$ 100,3 milhões, 39,1% maior que o mesmo período de 2019.
24,8

Peças e Serviços

46,8%
23,0
58,3%
100,3
72,1
39,1%


O crescimento robusto, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, é
consequência da estratégia adotada nesta área de negócio, da sincronização da
demanda do mercado com peças de reposição a pronta entrega nos centros de
distribuição Kepler Weber, que estão posicionados estrategicamente no território
nacional para estes rápidos atendimentos.
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Posição em 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
RECEITA LÍQUIDA

A Receita Líquida no 4T19 somou R$ 179,4 milhões, redução de 7,5% em relação ao 4T18. No acumulado do ano a
Receita Líquida atingiu R$ 583,5 milhões, aumento de 1,2% frente ao acumulado de 2018. As explicações, estão
detalhadas abaixo:
A Receita Líquida de Armazenagem no 4T19 atingiu R$ 119,0 milhões, redução de 21,0% frente ao mesmo período
de 2018. No acumulado de 2019 somou 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.
A Receita Líquida de Exportações no 4T19 atingiu R$ 22,8 milhões, 47,5% maior que o observado no 4T18. No
acumulado de 2019, a rubrica totalizou 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 de Receita Líquida de Movimentação de Granéis Sólidos (MGS) no 4T19 atingiu R$ 14,5 milhões,
muito maior comparado ao resultado de R$ 2,2 milhões do 4T18. No acumulado de 2019, a rubrica totalizou R$ 35,6
milhões, se mantendo praticamente estável em relação ao acumulado de 2018. No 4T19 voltamos a direcionar nosso
foco estratégico nesse segmento e adicionalmente implantamos o Lean Manufacturing, esses fatores contribuíram para
o aumento expressivo na receita, principalmente na comparação entre os trimestres.
A Receita Líquida Receita Líquida de Reposição e Serviços (R&S) no 4T19 atingiu R$ 23,0 milhões, redução de
8,9% em relação ao 4T18, reflexo na queda no volume de vendas no mercado interno. No acumulado de 2019, a rubrica
totalizou R$ 72,1 milhões, 23,9% maior que o acumulado de 2018. 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.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)
Custos dos Produtos Vendidos (R$ milhões) | Receita Líquida (%)

27


O CPV somou R$ 192,6 milhões no 4T20, um aumento
de 48,6% em relação ao 4T19, representando 77,6% da
receita líquida e aumento de 5,3 p.p em relação ao mesmo
período do ano anterior. No acumulado de 2020 o CPV
somou R$ 508,7 milhões, apresentando um aumento de
16,1% em relação ao acumulado de 2019, representando
75,8% da receita líquida e aumento de 0,7 p.p em relação ao
mesmo período do ano anterior.

Apesar da forte variação cambial em 2020 da ordem
de 30,6%, a qual acarretou seguidos aumentos na principal
matéria-prima, o aço, nossos ajustes operacionais
implementados desde o início da
pandemia em conjunto
com os esforços de melhorias de processos proporcionaram
ganhos de produtividade que compensaram quase
integralmente a volatilidade de custos no ano.

Figura 2 – Composição do CPV

DESPESAS DE VENDAS, GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Despesas com Vendas (R$ milhões) % em relação RL
 As Despesas com Vendas no 4T20 atingiram R$ 12,9
milhões
apresentando
um
aumento
de
8,0%,
representando 5,2% da receita líquida e redução de 1,5 p.p
em relação ao mesmo período do ano anterior. No
acumulado do ano as Despesas com Vendas somaram R$
45,0 milhões, aumento de 17,2%, representando 6,7% da
receita líquida e aumento de 0,1 p.p em relação a 2019.
 O principal motivo do aumento das despesas é o
incremento nas comissões de representantes, devido à boa
performance de vendas.
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Despesas Gerais e Administrativas (R$ milhões) % em relação RL


As Despesas Gerais e Administrativas totalizaram R$
14,9 milhões no 4T20, 22,1% maior em relação ao 4T19,
representando 6,0% de Receita Líquida. No acumulado de
2020, as Despesas Gerais e Administrativas somaram R$
48,3 milhões, aumento de 0,6% em relação a 2019.



Os principais motivos foram as reduções com gastos
discricionários como viagens, feiras e serviços de terceiros,
refletindo as ações da companhia na redução das
despesas e, consequentemente, na performance dos
resultados.

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
As Receitas Financeiras somaram R$ 5,3 milhões no 4T20 e R$ 43,2 milhões no acumulado de 2020, representando
2,1% e 6,4% da receita líquida, no 4T20 e 2020 respectivamente, com aumento de 0,4 p.p entre os trimestres e 4,8 p.p
entre os resultados acumulados no período.
A título de correção monetária, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS resultou no reconhecimento
pontual de R$ 9,9 milhões líquidos no (2T20).
Despesas Financeiras
As Despesas Financeiras somaram R$ 5,3 milhões no 4T20 e R$ 34,5 milhões no acumulado de 2020, representando
2,1% e 5,1% da receita líquida, no 4T20 e 2020 respectivamente, com redução de 0,4 p.p entre os trimestres e aumento
2,7 p.p entre os resultados acumulados no período.

Resultado Financeiro Líquido (R$ milhões)
O Resultado Financeiro Líquido totalizou R$ 41 mil positivo no 4T20 e R$ 1,4 milhões de resultado negativo no 4T19.
No acumulado de 2020 o resultado foi positivo, totalizando R$ 8,7 milhões melhor quando comparado ao resultado
negativo de R$ 4,9 milhões em 2019. A variação no acumulado do exercício reflete principalmente a recuperação de
créditos tributários (atualização monetária), ocorrida no 2T20 totalizando R$ 9,9 milhões, bem como, o efeito positivo
da variação cambial em R$ 4,8 milhões.
LUCRO LÍQUIDO
O Lucro Líquido no 4T20 foi de R$ 20,7 milhões, com margem líquida de 8,4%, e redução de 3,4 p.p quando
comparado ao Lucro Líquido de R$ 21,1 milhões no 4T19 e 11,8% de na margem líquida. No acumulado de 2020 o
Lucro Líquido foi de R$ 67,7 milhões versus lucro de R$ 37,6 milhões em 2019, com aumento de 3,6 p.p na margem
líquida.
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EBITDA
Tabela 2 | Ebitda
Resultado Líquido (R$ mil)
Receita Operacional Líquida
Lucro do Período
(+) Provisão para IR e CS - Corrente e Diferido
(-) Receitas Financeiras
(+) Despesas Financeiras
(+) Depreciações e Amortizações
Margem EBITDA
EBITDA

4T20
4T19
248.124 179.360
20.745
21.109
2.805
862
(5.304)
(3.181)
5.263
4.580
6.954
7.566
12,3%
17,2%
30.463
30.936

Δ%
3T20
Δ%
2.020
2.019
38,3% 201.645
23,0% 671.243 583.465
-1,7% 22.958
-9,6% 67.650
37.572
225,4%
6.918 -59,5% 21.513
9.954
66,7% (11.816) -55,1% (43.190)
(9.441)
14,9% 12.377 -57,5% 34.452
14.342
-8,1%
6.976
-0,3% 28.329
30.888
-5,0 p.p.
18,6% -6,3 p.p.
16,2%
14,3%
-1,5%
37.413 -18,6% 108.754
83.315

Δ%
15,0%
80,1%
116,1%
357,5%
140,2%
-8,3%
1,9 p.p.
30,5%

O EBITDA da Companhia alcançou no 4T20 R$ 30,5 milhões, redução de 1,5% em relação ao resultado de R$ 30,9
milhões no 4T19. A margem do trimestre foi de 12,3%, ou seja, 5,0 pontos percentuais menor que mesmo trimestre do
ano anterior. No acumulado de 2020 o EBITDA totalizou R$ 108,8 milhões, aumento de 30,5% em relação a 2019 e
margem de 16,2%.
O desempenho positivo é reflexo da melhora do nível de atividade, das ações internas visando a redução de custos e
despesas bem como do reconhecimento de créditos tributários não recorrentes.
EBITDA ajustado
No acumulado de 2019, os principais eventos não recorrentes foram contingências, multas contratuais e baixas no
imobilizado, totalizando o montante de -R$ 9,2 milhões. Desconsiderando esses itens não recorrentes, o Ebitda
ajustado totalizou R$ 92,5 milhões e margem de 15,9%.
Já no acumulado de 2020, os principais eventos não recorrentes são a exclusão de ICMS da Base do PIS e COFINS
e as Contingências, totalizando o montante de +R$ 8,3 milhões. Portanto, desconsiderando esses itens não
recorrentes, o Ebitda ajustado totalizou R$ 100,4 milhões e margem de 15,0%.

Posição em 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV)
No 4T19 o CPV somou R$ 129,6 milhões, apresentando uma
redução de 13,1% em relação ao 4T18. No acumulado de
2019, o CPV da Companhia atingiu R$ 438,3 milhões, queda
de 11,1% frente ao acumulado de 2018, representando 75,1%
da receita líquida e redução de 10,4 p.p em relação ao mesmo
período do ano anterior. Tanto no trimestre quanto no
acumulado do ano, os principais motivos da redução no CPV
são ganhos obtidos nos projetos de redução de custos e o
aumento da produtividade.

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Vendas
Despesas com Vendas no 4T19 ficaram 19,3% maior em relação ao mesmo período de 2018, totalizando R$ 11,9
milhões. No acumulado de 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.
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Despesas Gerais e Administrativas
As Despesas Gerais e Administrativas no 4T19 somaram R$ 12,2 milhões, aumento de 2,8% quando comparadas as
despesas de R$ 11,8 milhões no 4T18. No acumulado de 2019, as despesas gerais e administrativas atingiram R$
48,0 milhões, aumento de 7,8% na comparação entre o mesmo período, o principal motivo 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.

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas Financeiras

As Receitas Financeiras totalizaram R$ 3,2 milhões no 4T19, 22,4% maior que o mesmo período de 2018, decorrente
da alteração no critério das aplicações financeiras por operações mais rentáveis e sem incidência de IOF. No
acumulado de 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.
Despesas Financeiras
As Despesas Financeiras do 4T19 totalizaram R$ 4,6 milhões, 4,8% menor que o 4T18. 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.
LUCRO LÍQUIDO
O Lucro antes do IRPJ/CSLL no 4T19 foi de R$ 22,0 milhões com margem líquida de 12,2%, no 4T18 o resultado foi
de R$ 34,0 milhões com margem de 17,5%. No acumulado de 2019 o Lucro antes do IRPJ/CSLL foi de R$ 47,5 milhões
com margem de 8,1%, no acumulado de 2018 o resultado foi de R$ 15,3 milhões com margem de 2,6%.
O Lucro Líquido no 4T19 foi de R$ 21,1 milhões, com margem líquida de 11,8% e no 4T18 foi de 28,7 milhões com
margem líquida de 14,8%. No acumulado de 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

31

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.

EBITDA
Resultado Líquido (R$ mil)
Lucro do Período
(+) Provisão para IR e CS - Corrente e Diferido
(-) Receitas Financeiras

4T18

Δ%

4T19

12M18

12M19

Δ%

28.748

21.109

-26,6%

8.266

37.572

5.269

862

-83,6%

6.999

9.954

354,5%
42,2%

(2.599)

(3.181)

22,4%

(14.969)

(9.441)

-36,9%

(+) Despesas Financeiras

4.813

4.580

-4,8%

20.699

14.342

-30,7%

(+) Depreciações e Amortizações

6.955

7.566

8,8%

27.423

30.888

12,6%

43.186

30.936

-28,4%

48.418

83.315

72,1%

EBITDA

O EBITDA da Companhia alcançou no 4T19 R$ 30,9 milhões, ante R$ 43,2 milhões no 4T18. A margem do trimestre
foi de 17,2%, ou seja, 5,0 pontos percentuais menor que o 4T18. É importante ressaltar que o 4T18 foi impactado
positivamente por R$ 12,8 milhões de reconhecimento de recuperação de créditos decorrente de recolhimentos à maior
efetuados pela Companhia em exercícios anteriores, referente a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta e
créditos de PIS e COFINS sobre insumos. No acumulado de 2019, o EBITDA somou R$ 83,3 milhões, frente R$ 48,4
milhões no acumulado de 2018. O desempenho positivo é reflexo das ações da Companhia tanto na captura de
melhores preços e mix favorável de produtos como na redução constante dos seus custos e despesas.
Além da performance do resultado operacional, a adoção inicial da norma IFRS-16 que trata de Arrendamento Mercantil
(a partir de 1º de janeiro de 2019), contribuiu para o aumento da depreciação em R$ 3,9 milhões, refletindo também no
crescimento do Ebitda.

EBITDA AJUSTADO
Para efeito de comparabilidade, os principais eventos não recorrentes do ano de 2019 foram contingências, multas
contratuais e baixas no imobilizado, totalizando o montante de R$ 9,2 milhões. Desconsiderando esses itens não
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recorrentes, o Ebitda ajustado totalizou R$ 92,5 milhões com margem de 15,9% em 2019, melhor quando comparado
com o Ebitda ajustado de R$ 43,1 milhões com margem de 7,5% em 2018.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços.
Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.
Em 2020, a Companhia teve um aumento no volume de peso embarcado passando de 44.909 toneladas em 2019 para
53.355 toneladas em 2020. O preço líquido por quilograma de equipamento embarcado em 2020 foi de R$ 12,58,
enquanto em 2019 foi de R$ 12,99, havendo uma redução de 3% no preço do quilograma embarcado em 2020. Tal
situação reflete a busca da otimização na relação preço e volume.
A variação cambial em 2020 foi na ordem de 30,6%, a qual acarretou seguidos aumentos na principal matéria-prima,
o aço, nossos ajustes operacionais implementados desde o início da pandemia em conjunto com os esforços de
melhorias de processos proporcionaram ganhos de produtividade que compensaram quase integralmente a volatilidade
de custos no ano.
Em 2019, a Companhia teve uma redução no volume de peso embarcado passando de 53.010 toneladas em 2018
para 44.909 toneladas em 2019. 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.
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.
A inflação tem reflexo na matéria prima, além de materiais de uso e consumo, bem como outros materiais necessários
na fabricação que de uma forma ou outra estão atreladas às oscilações da taxa de inflação do país. O aço é a principal
matéria prima utilizada no processo produtivo da Companhia, como cada equipamento vendido é customizado de
acordo com a necessidade do cliente, sendo assim os preços de venda são recalculados de acordo com as
características de cada pedido, objetivando incorporar a elevação dos custos de forma gradual.

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
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma).
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
Posição das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.
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 refletem a aplicação das suas políticas contábeis e os
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas, as quais são revisadas de forma continua e reconhecidas prospectivamente.
Julgamentos
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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 4(p) – Receita operacional líquida
Nota explicativa 20 – Ativos não circulantes mantidos para venda; e
Nota Explicativa 29 – 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 2020 estão incluídas nas seguintes notas explicativas:









Nota explicativa 6 – Financiamentos para arrendamento;
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;
Nota explicativa 17 – Imobilizado: Reconhecimento, mensuração e custos subsequentes;
Nota explicativa 18 – Intangível Pesquisa, desenvolvimento e gastos subsequentes; e
Nota Explicativa 29 – Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: principais premissas sobre a
probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados em/ou a partir de 1º de janeiro de 2020.
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações
financeiras consolidadas:
Contratos Onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37)
As alterações especificam qual o montante que uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de
um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais
com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem
aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo das alterações é reconhecido
como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido,
conforme apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia e sua controlada determinaram
que todos os contratos existentes em 31 de dezembro de 2020 serão concluídos antes das alterações entrarem
em vigor.
Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS
7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16)
As alterações tratam de questões que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da reforma
da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações
de hedge decorrentes da substituição da taxa de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As
alterações fornecem expediente prático para certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC
40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 relacionados a: mudanças na base de determinação dos fluxos
de caixa contratuais de ativos financeiros, passivos financeiros e passivos de arrendamento; e contabilidade
de hedge.
Outras normas
Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo





Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16);
Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16);
Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3);
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1); e
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IFRS 17 Contratos de Seguros.

Posição das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
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, as quais são revisadas de forma continua sendo reconhecida 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 4(p) – Receita operacional líquida
Nota explicativa 19 – Ativos não circulantes mantidos para venda; e
Nota Explicativa 25 – 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;
Nota explicativa 17 – Imobilizado: Reconhecimento, mensuração e custos subsequentes;
Nota explicativa 18 – Intangível Pesquisa, desenvolvimento e gastos subsequentes; e
Nota Explicativa 25 – 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
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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 operacionais
de acordo com o CPC 06(R1) /IAS 17. Na transição, para esses arrendamentos, os passivos foram
mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, 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
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 operacionais de acordo com o CPC 06(R1) /IAS 17. Em
particular:



Não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para contratos 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 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.
a) Composição direito de uso:
Descrições
Imóveis
Veículos
Máquinas e equipamentos
Total

Controladora (R$ mil)
Dez/2019
Jan/2019
33
206
33
206

Vida útil (anos)
1
1a2
0 a 17

Consolidado (R$ mil)
Dez/2019
Jan/2019
33
206
1.407
5.224
1.583
1.981
3.023
7.411

b) Movimentação direito de uso
Descrições
Imóveis
Total

Vida útil
(anos)
1

Adoção Inicial
Jan/2019
206
206
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Depreciação
(173)
(173)

Valor liquido
Dez/2019
33
33

Controladora (R$ mil)
Valor liquido
Dez/2019
33
33

Descrições
Imóveis
Veículos
Máquinas e equipamentos

Vida útil
(anos)
1
1a2
0 a 17

Adoção Inicial
Jan/2019
206
5.224
1.981

Depreciação
(173)
(3.159)
(520)

286
122

(944)
-

7.411

(3.852)

408

(944)

Total

Adições

Baixas

Consolidado (R$ mil)
Valor liquido
Valor liquido
Dez/2019
Dez/2019
33
33
1.407
1.407
1.583
1.583
3.023

3.023

c) Composição dos arrendamentos a pagar:
Controladora (R$ mil)
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 (R$ mil)

Vencimento
2020
2020 a 2021
2019 a 2036

Dez/2019
-

Jan/2019
216
216

Dez/2019
1.302
1.553
2.855

Jan/2019
216
5.576
2.676
8.468

-

165
41
206

1.206
1.597
2.803

4.630
2.781
7.411

Passivo Circulante
Passivo não circulante
Total

d) Movimentação dos arrendamentos a pagar
Descrições
Imóveis
Total

Descrições
Imóveis
Veículos
Máquinas e equipamentos
Total

Taxas média
ponderada
7,9% a.a.

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

Vencimento
2020

Jan/2019
216
216

Controladora (R$ mil)
Valor liquido
Liquidações
Dez/2019
(216)
(216)
-

Vencimento

Consolidado (R$ mil)
Valor liquido
Adições
Dez/2019
-

2020

Jan/2019
216

Liquidações
(216)

Baixas
-

2020 a 2021

5.576

(3.669)

(944)

286

1.249

2019 a 2036

2.676
8.468

(1.249)
(5.134)

(944)

127
413

1.554
2.803

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.
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:
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- 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:
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma).
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:
Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.
Provisão 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.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentava os seguintes saldos de provisão para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas:
Itens
Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias

Movimentação da provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas
Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias

Itens
Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias
Cíveis

Controladora (R$ mil)
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Dez/2020
Dez/2019
35
150
127
126
162
276

Dez/2019
150
126
276

Controladora (R$ mil)
Adição
Baixa/Reversão
de provisão
4
(118)
4
(118)

Dez/2020
36
126
162

Consolidado (R$ mil)
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Dez/2020
Dez/2019
3.341
5.005
218
217
12.816
6.482
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16.375

Movimentação da provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas
Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias
Cíveis

Dez/2019
5.005
217
6.482
11.704

Adição de
provisão
756
7.189
7.945

11.704

Consolidado (R$ mil)
Reversão de
Baixa
provisão
(1.901)
(518)(855)
(2.756)
(518)-

Dez/2020
3.341
218
12.816
16.375

Processos trabalhistas e previdenciários: consistem, principalmente, em reclamações trabalhistas de exempregados e estão vinculados a discussões sobre verbas oriundas do contrato de trabalho.
Processos tributários: são processos que envolvem discussões sobre créditos fiscais não homologados,
ressarcimentos, base de cálculo para contribuição, impostos e glosa de crédito em pedido de restituição de
COFINS e pedido de ressarcimento de IPI.
Passivos contingentes: a Companhia e sua controlada também são partes envolvidas em processos trabalhistas,
cíveis, tributários e outros, cujos riscos de perda estão classificados como possíveis pela Administração e seus
consultores jurídicos, para os quais não há provisão constituída.
Dentre estes processos destaca-se o Auto de Lançamento emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda do Rio
Grande do Sul, lavrado em 09 de outubro de 2015, contra a Controlada Kepler Weber Industrial S/A sustentando
infração à legislação tributária relativa ao ICMS em determinadas operações do estabelecimento localizado em
Panambi, RS. O crédito tributário objeto do Auto de Lançamento é de R$ 51,2 milhões onde R$ 20,4 milhões
refere-se ao valor principal, R$ 12,3 milhões à multa, R$ 18,5 milhões aos juros. Em abril de 2019 foi publicado o
acórdão do Recurso Extraordinário ao Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, que julgou
procedente o Auto de Lançamento e intimou a Companhia ao pagamento do débito. A Companhia e sua controlada
ajuizaram Ação Ordinária, que tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS, visando a
garantia/caução dos débitos mediante Seguro Judicial no valor total de R$ 63,6 milhões, o qual garante 124% do
valor do débito atualizado na data da contratação do seguro judicial, cumulada com medida de tutela cautelar
antecipatória que restou concedida, permitindo à empresa a expedição de certidão de regularidade fiscal e
impedindo a inscrição do débito em qualquer órgão de restrição de crédito, bem como a desconstituição do auto
de infração, que aguarda julgamento.
O Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Execução Fiscal no valor de R$ 49,1 milhões, a qual tramita na 1º Vara
Judicial de Panambi/RS, visando a cobrança do mesmo débito garantido, na qual a Companhia se manifestou
requerendo a suspensão do feito executório até o julgamento da Ação Ordinária. Os advogados classificaram
como possível o risco de perda.
Os demais processos, que apresentam risco de perda possível, totalizam os seguintes montantes:
Tipo de processo
Tributárias

Controladora (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
18.057
18.068
18.057
18.068

Tipo de processo
Trabalhistas
Tributárias
Cíveis

Consolidado (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
2.466
2.034
73.696
67.398
3.300
5.512
79.462
74.944

Créditos fiscais reconhecidos: 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 está 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$ 9,8
milhões até 30 de setembro de 2020. 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
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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. Em 26 de fevereiro de 2020, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário da União. Em
05 de junho de 2020 a decisão transitou em julgado, com decisão favorável a Companhia.
Para os períodos anteriores à data do ajuizamento da medida judicial supra-mencionada, e não prescritos, a
Controlada apresentou à Receita Federal do Brasil pedido de Habilitação de Crédito, no valor de R$ 33.033, onde,
R$ 22.651 refere-se ao valor principal, R$ 10.382 à atualização monetária (SELIC) para aproveitamento do crédito
tributário por meio compensação com outros tributos federais, recebendo deferimento para o pedido de habilitação
em 03 de agosto de 2020.
Os valores apurados pela Companhia foram registrados com base na melhor informação disponível, considerando
as regras da legislação fiscal, a Administração entende nesse momento que, mesmo sem a divulgação da
modulação dos efeitos por parte do fisco, o risco de alguma glosa por parte dele é remota.

Imposto de renda e contribuição social
(a) Despesa com imposto de renda e contribuição social
A conciliação do imposto de renda e contribuição social calculada pela aplicação das alíquotas fiscais
combinadas sobre o resultado é demonstrada como segue:

Resultado antes da contribuição social e do imposto de renda
Resultado da equivalência patrimonial
Subvenção Governamental
Outras adições/exclusões permanentes, líquidas
Base de cálculo
Alíquota fiscal nominal
Expectativa de crédito (despesa) de IRPJ e CSLL, de acordo alíquota efetiva
Reversão IRPJ e CSLL diferidos sobre prejuízos fiscais
Outros
Imposto de renda e contribuição social

Controladora (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
76.207
37.373
(75.901)
(34.180)
(6.917)
(3.696)
(6.611)
(503)
34%
34%
2.248
171
(10.200)
(605)
28
(8.557)
199
(11%)
(8.557)

Alíquota fiscal efetiva
Corrente
Diferido

(1%)
(218)
417

Consolidado (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
89.163
47.526
(16.372)
(16.289)
(6.066)
(812)
66.725
30.425
34%
34%
(22.687)
(10.345)
1.174
391
(21.513)
(9.954)
(24%)
(16.355)
(5.158)

(21%)
(4.208)
(5.746)

(b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
As projeções indicam que o saldo de créditos tributários registrado contabilmente em 31 de dezembro de
2020, serão absorvidos por lucros tributáveis, na Controladora em prazo estimado de 5 anos e na Controlada
o prazo estimado é de 8 anos, conforme demonstrado abaixo:
Exercício
2021
2022
2023
2024
2025
De 2026 a 2028

IRPJ
1.181
911
785
883
603
4.363

Controladora (R$ mil)
CSLL TOTAL % de Realização
425
1.606
27,06%
328
1.239
20,88%
283
1.068
18,00%
318
1.201
20,24%
217
820
13,82%
1.571
5.934
100,00%

IRPJ
9.830
12.131
13.884
15.771
17.473
27.638
96.727

Consolidado (R$ mil)
CSLL
TOTAL % de Realização
3.539
13.369
10,16%
4.367
16.498
12,54%
4.998
18.882
14,35%
5.678
21.449
16,30%
6.290
23.763
18,06%
9.950
37.588
28,59%
34.822
131.549
100,00%

Os créditos reconhecidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social estão suportados por
projeções de resultados tributáveis, com base em estudos técnicos de viabilidade, submetidos anualmente aos
órgãos da Administração da Companhia e sua controlada. Estes estudos consideram o histórico de rentabilidade
da Companhia e sua controlada e a perspectiva de manutenção da lucratividade, permitindo uma estimativa de
recuperação dos créditos em anos futuros. Os demais créditos, que têm por base diferenças temporárias,
principalmente provisão para passivos tributários, bem como sobre provisão para perdas, foram reconhecidos
conforme a expectativa de sua realização. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados
a cada data de encerramento de exercício e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais
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provável com base em lucros tributáveis futuros.
Imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:
Kepler Weber S.A(R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
4.699
14.898
1.235
192
5.934
15.090

Ativo
Prejuízo fiscal e base negativa
Diferenças temporárias
Passivo
Reserva de reavaliação a realizar
Ajuste de avaliação patrimonial
Depreciação fiscal x societário
IRPJ/CSLL s/Capitalização Juros

Impostos diferidos líquidos

Kepler Weber Industrial S.A(R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
105.953
103.162
19.662
19.042
125.615
122.204

173
13.431
953
14.557

173
13.955
950
15.078

5.522
13.663
1.018
20.203

6.056
13.050
1.086
20.192

(8.623)

12

105.412

102.012

Ativo não circulante
Imposto diferido ativo de prejuízo fiscal e diferenças temporárias
Compensação imposto diferido passivo
Saldo imposto diferido ativo

Controladora (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
5.934
15.090
(5.934)
(15.078)
12

Consolidado (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
125.615
137.294
(20.203)
(35.270)
105.412
102.024

Passivo não circulante
Imposto diferido passivo
Compensação imposto diferido passivo
Saldo imposto diferido passivo

Controladora (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
14.557
15.078
(5.934)
(15.078)
8.623
-

Consolidado (R$ mil)
Dez/2020
Dez/2019
14.557
35.270
(5.934)
(35.270)
8.623
-

Abaixo segue a composição das diferenças temporárias que foram incluídas na base de cálculo do imposto
de renda e contribuição social diferidos (R$ mil):
Diferenças temporárias
reconhecidas de imposto de
renda e contribuição social
162
3.471
3.633

Imposto de renda
e contribuição
social diferidos
55
1.180
1.235

Diferenças temporárias
reconhecidas de imposto de
renda e contribuição social
357
3.249
6.685
2.445
16.375
9.257
6.713
10.596
(949)
6.483
61.211

Imposto de renda
e contribuição
social diferidos
121
1.105
2.273
831
5.568
3.147
2.282
3.603
(237)
2.204
20.897

Controladora
Provisão para contingências
Outras provisões

Consolidado
Provisão para perdas esperadas
Provisão para obsolescência de estoques
Provisão de comissões a pagar
Provisão de fretes a pagar
Provisão para contingências
Provisão Gratificação e PLR
Provisão de garantias e PCI
Diferimento da receita de montagem
Depreciação acelerada (*)
Outras provisões

(*) Depreciação acelerada para Imposto de Renda, conforme Decreto 7.854/2012.
Composição e movimentação dos ativos e passivos líquidos de imposto de renda e contribuição social diferidos,
constituídos às alíquotas nominais:

Ativo não circulante
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Outras diferenças temporárias

Saldo em
Dez/2018
11.042
4.017
1.038
16.097

Reconhecido
no resultado
(118)
(43)
52
(109)

Outros
(898)
(898)
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Saldo em
Dez/2019
10.924
3.974
192
15.090

Reconhecido
no resultado
(7.500)
(2.700)
1.122
(9.078)

Controladora (R$ mil)
Saldo em
Outros
Dez/2020
3.424
1.274
(78)
1.236
(78)
5.934

Passivo não circulante
Variação vida útil X vida fiscal

Saldo em
Dez/2018
(15.599)
(15.599)

Ativo não circulante
Passivo não circulante
Saldo líquido

Ativo não circulante
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Outras diferenças temporárias

Saldo em
Dez/2018
88.734
31.310
24.775
144.819

Passivo não circulante
Variação vida útil X vida fiscal

Ativo não circulante
Passivo não circulante
Saldo líquido

Reconhecido
no resultado
526
526

Outros
(5)
(5)

Saldo em Dez/2018
16.097
(15.599)
498

Reconhecido
no resultado
(1.443)
(537)
(4.647)
(6.627)

Saldo em
Dez/2018
(36.213)
(36.213)

Reconhecido
no resultado
881
881

Saldo em
Dez/2020
131.549
(34.760)
96.789

Saldo em
Dez/2019
87.291
30.773
19.230
137.294

Outros
62
62

Controladora (R$ mil)
Reconhecido
Saldo em
no resultado
Dez/2020
521
(14.557)
521
(14.557)

Controladora (R$ mil)
Saldo em Dez/2020
5.934
(14.557)
(8.623)

Saldo em Dez/2019
15.090
(15.078)
12

Outros
(898)
(898)

Saldo em
Dez/2019
137.294
(35.270)
102.024

Saldo em
Dez/2019
(15.078)
(15.078)

Consolidado (R$ mil)
Saldo em
Outros
Dez/2020
81.832
28.822
(78)
20.895
(78)
131.549

Reconhecido
no resultado
(5.459)
(1.951)
1.743
(5.667)

Saldo em
Dez/2019
(35.270)
(35.270)

Consolidado (R$ mil)
Reconhecido
Saldo em
no resultado
Dez/2020
510
(34.760)
510
(34.760)

Consolidado (R$ mil)
Saldo líquido
em Dez/2020
(26.137)
105.412
26.137
(8.623)
96.789

Compensações

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui saldo de prejuízo fiscal a compensar e base negativa da
contribuição social no montante de R$ 64,3 milhões (R$ 33,6 milhões em 31 de dezembro de 2019), e R$ 3,2
milhões (R$ 32,2 milhões em 31 de dezembro de 2019) na controlada Kepler Weber Industrial S.A. que não foram
base de registro de imposto de renda e contribuição social diferidos. Ativos fiscais diferidos não foram
reconhecidos com relação a estes itens, nos montantes de R$ 21,9 milhões e R$ 1,0 milhão respectivamente, pois
não é possível assegurar neste momento, com razoável grau de certeza, que lucros tributáveis futuros estejam
disponíveis para que a Companhia possa utilizar os benefícios destes. As diferenças temporárias dedutíveis e os
prejuízos fiscais acumulados não prescrevem de acordo com a legislação tributária vigente.
Posição em 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
Provisão 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
Movimentação da provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas
Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias
Cíveis

Dez/2018
180
103
49
332
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Controladora (R$ mil)
Adição
Baixa/Provisão de
provisão
39
(69)
23
(49)
62
(118)

Dez/2019
150
126
276

Itens
Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias
Cíveis

Movimentação da provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas
Trabalhistas
Tributárias e previdenciárias
Cíveis

Consolidado (R$ mil)
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Dez/2019
Dez/2018
5.005
5.204
217
213
6.482
15.867
11.704
21.284

Dez/2018
5.204
213
15.867
21.284

Consolidado (R$ mil)
Adição de
Baixa/Reversão
provisão
de provisão
390
(589)
101
(97)
167
(9.552)
658
(10.238)

Dez/2019
5.005
217
6.482
11.704

Processos trabalhistas e previdenciários: consistem, principalmente, em reclamações trabalhistas de exempregados e estão vinculados a discussões sobre verbas oriundas do contrato de trabalho.
Processos tributários: são processos que envolvem discussões sobre créditos fiscais não homologados,
ressarcimentos, base de cálculo para contribuição, impostos e glosa de crédito em pedido de restituição de
COFINS e pedido de ressarcimento de IPI.
Passivos contingentes: a Companhia e sua controlada também são partes envolvidas em processos trabalhistas,
cíveis, tributários e outros, cujos riscos de perda estão classificados como possíveis pela Administração e seus
consultores jurídicos, para os quais não há provisão constituída.
Dentre estes processos destaca-se o Auto de Lançamento emitido pela Secretaria Estadual da Fazenda do Rio
Grande do Sul, lavrado em 09 de outubro de 2015, contra a Controlada Kepler Weber Industrial S/A sustentando
infração à legislação tributária relativa ao ICMS em determinadas operações do estabelecimento localizado em
Panambi, RS. O crédito tributário objeto do Auto de Lançamento é de R$ 50,2 milhões onde R$ 20,4 milhões
refere-se ao valor principal, R$ 12,3 milhões multa, R$ 17,5 milhões juros. Em abril de 2019 foi publicado o acórdão
do Recurso Extraordinário ao Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, que julgou procedente o Auto
de Lançamento e intimou a Companhia ao pagamento do débito. A Companhia e sua controlada ajuizaram Ação
Ordinária, que tramita na 6ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS, visando a garantia/caução dos débitos
mediante Seguro Judicial no valor total de R$ 63,6 milhões, o qual garante 130% do valor do débito atualizado na
data da contratação do seguro judicial, cumulada com medida de tutela cautelar antecipatória que restou
concedida, permitindo à empresa a expedição de certidão de regularidade fiscal e impedindo a inscrição do débito
em qualquer órgão de restrição de crédito, bem como a desconstituição do auto de infração, que aguarda
julgamento.
O Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Execução Fiscal no valor de R$ 49,1 milhões, a qual tramita na 1º Vara
Judicial de Panambi/RS, visando a cobrança do mesmo débito garantido, na qual a Companhia se manifestou
requerendo a suspensão do feito executório até o julgamento da Ação Ordinária. Os advogados classificaram
como possível o risco de perda.
Os demais processos, que apresentam risco de perda possível, totalizam os seguintes montantes:
Tipo de processo
Tributárias
Cíveis

Controladora (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
18.068
4.893
56.623
18.068
61.516

Tipo de processo
Trabalhistas
Tributárias
Cíveis

Consolidado (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
2.034
1.333
67.398
7.166
5.512
63.955
74.944
72.454

A redução do valor das contingências de risco de perda possível nos processos cíveis decorre da definitividade
da total improcedência da pretensão indenizatória modelada contra a Companhia, estimada em R$ 56,6 milhões,
pela ausência de recurso pela parte contrária, e a certificação do trânsito em julgado do acórdão favorável à
Companhia proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
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
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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 está 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$ 8,1
milhões 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 supramencionada, 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, no valor de R$ 28,8 milhões.
Imposto de renda e contribuição social
a)

Despesa com imposto de renda e contribuição social
A conciliação do imposto de renda e contribuição social calculada pela aplicação das alíquotas fiscais
combinadas sobre o resultado é demonstrada como segue:

Resultado antes da contribuição social e do imposto de renda
Resultado da equivalência patrimonial
Subvenção Governamental
Outras adições/exclusões permanentes, líquidas
Base de cálculo
Alíquota fiscal nominal
Expectativa de crédito (despesa) de IRPJ e CSLL, de acordo com a
Alíquota efetiva
IRPJ e CSLL diferidos sobre prejuízos não constituídos no período
Outros
Imposto de renda e contribuição social

Controladora (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
37.373
9.445
(34.180)
(6.190)
(3.696)
282
(503)
3.537
34%
34%

Consolidado (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
47.526
15.265
(16.289)
(13.107)
(812)
13.746
30.425
15.904
34%
34%

171
28
199

(1.203)
(37)
61
(1.179)

(10.345)
391
(9.954)

(5.407)
(2.135)
543
(6.999)

Alíquota fiscal efetiva

(1%)

(12%)

(21%)

(46%)

Corrente
Diferido

(218)
417

(1.255)
76

(4.208)
(5.746)

(4.639)
(2.360)

b)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
As projeções indicam que o saldo de créditos tributários registrado contabilmente em 31 de dezembro de
2019 será absorvido por lucros tributáveis estimados para os próximos 10 anos, conforme demonstrado
abaixo:
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Exercício
2020
2021
2022
2023
2024
De 2025 a 2026
De 2027 a 2029

IRPJ
466
562
513
527
497
735
7.765
11.065

Controladora (R$ mil)
CSLL TOTAL % de Realização
168
634
4,20%
202
764
5.06%
185
698
4,63%
190
717
4.75%
179
676
4,48%
264
999
6,62%
2.837 10.602
70,26%
4.025 15.090
100,00%

IRPJ
3.613
4.972
6.331
7.975
9.478
24.073
44.890
101.332

Consolidado (R$ mil)
CSLL
TOTAL % de Realização
1.301
4.914
3,58%
1.790
6.762
4,93%
2.280
8.611
6.27%
2.846
10.821
7,88%
3.412
12.890
9,39%
8.666
32.739
23,85%
15.667
60.557
44,11%
35.962
137.294
100,00%

Os créditos reconhecidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social estão suportados por
projeções de resultados tributáveis, com base em estudos técnicos de viabilidade, submetidos anualmente aos
órgãos da Administração da Companhia e sua controlada. Estes estudos consideram o histórico de rentabilidade
da Companhia e sua controlada e a perspectiva de manutenção da lucratividade, permitindo uma estimativa de
recuperação dos créditos em anos futuros. Os demais créditos, que têm por base diferenças temporárias,
principalmente provisão para passivos tributários, bem como sobre provisão para perdas, foram reconhecidos
conforme a expectativa de sua realização. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados
a cada data de encerramento de exercício e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais
provável com base em lucros tributáveis futuros.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:
Ativo
Prejuízo fiscal e base negativa
Diferenças temporárias
Passivo
Reserva de reavaliação a realizar
Ajuste de avaliação patrimonial
Depreciação fiscal x societário
IRPJ/CSLL s/Capitalização Juros

Kepler Weber S.A(R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
14.898
15.000
192
1.097
15.090
16.097

Kepler Weber Industrial S.A(R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
103.162
104.984
19.042
23.738
122.204
128.722

173
13.955
950
15.078

173
14.479
947
15.599

6.056
13.050
1.086
20.192

7.018
12.394
1.202
20.614

12

498

102.012

108.108

Impostos diferidos líquidos

Ativo não circulante
Imposto diferido ativo de prejuízo fiscal e diferenças temporárias
Compensação imposto diferido passivo
Saldo imposto diferido ativo

Controladora (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
15.090
16.097
(15.078)
(15.599)
12
498

Consolidado (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
137.294
144.819
(35.270)
(36.213)
102.024
108.606

Passivo não circulante
Imposto diferido passivo
Compensação imposto diferido passivo
Saldo imposto diferido passivo

Controladora (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
15.078
15.599
(15.078)
(15.599)
-

Consolidado (R$ mil)
Dez/2019
Dez/2018
35.270
36.213
(35.270)
(36.213)
-

Abaixo segue a composição das diferenças temporárias que foram reconhecidas pela Companhia e sua
controlada no passivo (R$ mil):

Controladora
Provisão para contingências
Outras provisões

Consolidado
Provisão para perdas esperadas
Provisão para obsolescência de estoques
Provisão de comissões a pagar
Provisão de fretes a pagar

Diferenças temporárias
reconhecidas de imposto de
renda e contribuição social
276
288
564

Imposto de renda
e contribuição
social diferidos
94
98
192

Diferenças temporárias
reconhecidas de imposto de
renda e contribuição social
1.484
3.515
5.298
1.552

Imposto de renda
e contribuição
social diferidos
505
1.195
1.801
528

45

Provisão para contingências
Provisão Gratificação e PLR
Provisão de garantias e PCI
Diferimento da receita de montagem
Depreciação acelerada (*)
Outras provisões

11.704
8.202
4.511
14.855
(1.482)
6.538
56.177

3.979
2.789
1.534
5.051
(371)
2.223
19.234

(*) Depreciação acelerada para Imposto de Renda, conforme Decreto 7.854/2012.
c) Composição e movimentação dos ativos e passivos líquidos de imposto de renda e contribuição social
diferidos, constituídos às alíquotas nominais:

Ativo não circulante
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Outras diferenças temporárias

Saldo em
01/01/2018
11.428
4.156
1.013
16.597

Controladora (R$ mil)
Reconhecido
Saldo em
no resultado
Dez/2018
(386)
11.042
(139)
4.017
25
1.038
(500)
16.097

Passivo não circulante
Variação vida útil X vida fiscal

Saldo em
01/01/2018
(16.175)
(16.175)

Controladora (R$ mil)
Reconhecido
Saldo em
no resultado
Dez/2018
576
(15.599)
576
(15.599)

Saldo em 01/01/2018
16.597
(16.175)
422

Ativo não circulante
Passivo não circulante
Saldo líquido

Controladora (R$ mil)
Saldo em Dez/2018
16.097
(15.599)
498

Ativo não circulante
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Outras diferenças temporárias

Saldo em
31/12/2018
11.042
4.017
1.038
16.097

Reconhecido
no resultado
(118)
(43)
52
(109)

Controladora (R$ mil)
Saldo em
Outros
Dez/2019
10.924
3.974
(898)
192
(898)
15.090

Passivo não circulante
Variação vida útil X vida fiscal

Saldo em
31/12/2018
(15.599)
(15.599)

Reconhecido
no resultado
526
526

Controladora (R$ mil)
Saldo em
Outros
Dez/2019
(5)
(15.078)
(5)
(15.078)

Saldo em Dez/2018
16.097
(15.599)
498

Ativo não circulante
Passivo não circulante
Saldo líquido

Saldo em
01/01/2018
94.835
33.492
23.973
152.300

Ativo não circulante
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Outras diferenças temporárias

Reconhecido
no resultado
(1.534)
(538)
803
(1.269)

Saldo em
01/01/2018
(40.438)
(40.438)

Passivo não circulante
Variação vida útil X vida fiscal
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Controladora (R$ mil)
Saldo em Dez/2019
15.090
(15.078)
12
Consolidado (R$ mil)
Saldo em
Outros
31/12/2018
(4.567)
88.734
(1.644)
31.310
24.775
(6.211)
144.819

Consolidado (R$ mil)
Reconhecido
Saldo em
no resultado
31/12/2018
4.225
(36.213)
4.225
(36.213)

Saldo em 01/01/2018
152.300
(40.438)
111.862

Ativo não circulante
Passivo não circulante
Saldo líquido

Consolidado (R$ mil)
Saldo em 31/12/2018
144.819
(36.213)
108.606

Ativo não circulante
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Outras diferenças temporárias

Saldo em
31/12/2018
88.734
31.310
24.775
144.819

Reconhecido
no resultado
(1.443)
(537)
(4.647)
(6.627)

Consolidado (R$ mil)
Saldo em
Outros
31/12/2019
87.291
30.773
(898)
19.230
(898)
137.294

Passivo não circulante
Variação vida útil X vida fiscal

Saldo em
31/12/2018
(36.213)
(36.213)

Reconhecido
no resultado
881
881

Consolidado (R$ mil)
Saldo em
Outros
31/12/2019
62
(35.270)
62
(35.270)

Saldo em 31/12/2018
144.819
(36.213)
108.606

Ativo não circulante
Passivo não circulante
Saldo líquido

Consolidado (R$ mil)
Saldo em 31/12/2019
137.294
(35.270)
102.024

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui saldo de prejuízo fiscal a compensar e base negativa da
contribuição social no montante de R$ 33,6 milhões (R$ 33,6 milhões em 31 de dezembro de 2018), e R$ 32,2
milhões (R$ 32,1 milhões em 31 de dezembro de 2018) na controlada Kepler Weber Industrial S.A. que não foram
base de registro de imposto de renda e contribuição social diferidos. Ativos fiscais diferidos não foram
reconhecidos com relação a estes itens, nos montantes de R$ 11,4 milhões e R$ 10,9 milhões respectivamente,
pois não é possível assegurar neste momento, com razoável grau de certeza, que lucros tributáveis futuros estejam
disponíveis para que a Companhia possa utilizar os benefícios destes. As diferenças temporárias dedutíveis e os
prejuízos fiscais acumulados não prescrevem de acordo com a legislação tributária vigente.
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:
Não se aplica.
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.
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c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência
da operação.
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:
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma).
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

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.

Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.
INVESTIMENTOS (CAPEX)

Figura 4 | Evolução Trimestral do CAPEX (valores em R$ milhões)
Em 2020 investimos R$ 5,0 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, R$ 2,7 milhões no
desenvolvimento de novos produtos, R$ 2,2 milhões no atendimento de normas regulamentadoras e reformas e R$ 2,0
milhões em tecnologia da informação.
A partir do 3T20 houve a retomada dos investimentos, que haviam sido parcialmente suspensos no início do 2T20 em
face do cenário de incertezas trazido pela pandemia.
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Figura 5 | Evolução do CAPEX (valores em %)

Posição em 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
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).
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.
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ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.
No ano de 2020 a Companhia concentrou os esforços de P&D, no desenvolvimento de novos produtos decorrente das
pesquisas realizadas em anos anteriores.
Posição em 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
A Companhia investiu em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos no ano de 2019 o total de R$ 0,5 milhões,
mesmo montante do ano de 2018.
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados.
Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.
A Companhia investiu em desenvolvimento de novos produtos no ano de 2020 o total de 2,7 milhões e em 2019 o total
de R$ 0,3 milhões.
Posição em 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
A Companhia investiu em desenvolvimento de novos produtos no ano de 2019 o total de 0,3 e em 2018 o total de R$
0,2 milhões.
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Posição em 31 de dezembro de 2020 comparada a 31 de dezembro de 2019.
Em 2020 investimos R$ 5,0 milhões em modernização e expansão de capacidade produtiva, R$ 2,7 milhões no
desenvolvimento de novos produtos, R$ 2,2 milhões no atendimento de normas regulamentadoras e reformas e R$ 2,0
milhões em tecnologia da informação. A partir do 3T20 houve a retomada dos investimentos, que haviam sido
parcialmente suspensos no início do 2T20 em face do cenário de incertezas trazido pela pandemia.
Posição em 31 de dezembro de 2019 comparada a 31 de dezembro de 2018.
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).
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ANEXO C
Proposta de Destinação do Lucro Líquido
(ANEXO 9-1- II DA INST. CVM 481)
Destinação dos Resultados (Instrução CVM 481 – Anexo 9-1-II)
a.
ANEXO 9-1-II
(Valores expressos em reais, salvo se indicado de outra forma).
Destinação do Lucro Líquido
1. Informar o lucro líquido do exercício:
A Companhia apresentou lucro líquido de R$ 67.649.518,87 no exercício de 2020.
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros
sobre capital próprio já declarado:
Em 28 de agosto de 2020 a Companhia distribuiu aos acionistas dividendos no montante de R$ 6.388.079,77,
referente ao dividendo mínimo obrigatório do exercício findo em 31 de dezembro 2019 e o montante de R$
8.000.010,76, em 20 de novembro de 2020, referente antecipação de dividendos via juros sobre capital próprio
do exercício findo 31 de dezembro de 2020.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o montante total destinado de R$ 17.164.931,03 para
dividendos aos acionistas é composto de R$ 16.546.415,15 de dividendo mínimo obrigatório, acrescido de R$
618.515,88, (refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre os juros sobre capital próprio) e representa
R$ 0,65236305 por ação. Deste valor, deduzidos os juros sobre capital próprio de R$ 0,30404500 por ação
(pagos em 20 de novembro de 2020), resta o montante a pagar de R$ 9.164.920,27 de dividendo mínimo
obrigatório, que representa R$ 0,34831805 por ação e será pago até 31 de dezembro de 2021.
Demonstração do Cálculo do Dividendo Mínimo Obrigatório
Resultado do exercício
(-) Reserva legal
(+) Realização de reserva de reavaliação
(+) Realização de ajustes de avaliação
(+) Reversão plano de opções de compra de ações
(-) Movimentação de ações em tesouraria
Lucro ajustado para cálculo de dividendo
Dividendo mínimo obrigatório (25%)
(-) Juros sobre Capital Próprio
(+) IRRF sobre Juros sobre Capital próprio
Dividendo mínimo a distribuir
Dividendo mínimo total por ação do capital (em R$)

Dez/2020
67.649.518,87
(3.382.475,94)
2.046.338,23
(127.720,56)
66.185.660,60
16.546.415,15
(8.000.010,76)
618.515,88
9.164.920,27
0,65236305

O dividendo adicional proposto é de R$ 16.237.157,21 e representa R$ 0,61710248 por ação, sujeito à
aprovação posterior da Assembleia Geral da Companhia. Na oportunidade a referida Assembleia destinará
ainda o saldo remanescente de R$ 16.237.157,21.
Saldo a disposição da Assembleia
Dividendo adicional proposto
Saldo remanescente

32.474.314,42
16.237.157,21
16.237.157,21

A proposta da Companhia é de distribuir o dividendo adicional, ficando sujeito à aprovação da Assembleia
Geral da Companhia.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído:
O total de dividendo mínimo obrigatório a pagar sobre o lucro líquido do exercício 2020 é de 25,37% (bruto) e
24,46% (líquido de IRRF).
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios
anteriores:
O total de dividendo pagos no exercício de 2020, referente ao lucro do exercício de 2019 foi de R$ 6.388.079,77,
representando R$ 0,24278226 por ação ordinária.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprios já declarados:
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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 2020:
Dividendo Mínimo Obrigatório
N° de ações em 31/12/2020
Dividendo Mínimo Obrigatório
(-) Juros sobre Capital Próprio
Dividendo Mínimo Obrigatório

2020
26.311.930
17.164.931,03
(8.000.010,76)
9.164.920,27

Valor por Ação Ordinária
0,65236305
(0,30404500)
0,34831805

Segue demonstrativo do dividendo proposto conforme proposta de política de distribuição de dividendos, para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Valor Dividendos a Deliberar em AGE 30/03/2021
Nº de Ações Ordinárias em 31/12/2020
Dividendo conforme proposta de política
Valor por ação ordinária

26.311.930
16.237.157,21
0,61710248

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio.
O dividendo mínimo obrigatório do exercício 2020 será pago até 31 de dezembro de 2021 conforme aprovação
em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 de março 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.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o montante total destinado de R$ 17.164.931,03 para
dividendos aos acionistas é composto de R$ 16.546.415,15 de dividendo mínimo obrigatório, acrescido de R$
618.515,88, (refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre os juros sobre capital próprio) e representa
R$ 0,65236305 por ação. Deste valor, deduzidos os juros sobre capital próprio de R$ 8.000.010,76 (R$
0,30404500 por ação ordinária), pagos em 20 de novembro de 2020. Restando o montante a pagar de R$
9.164.920,27 (R$ 0,34831805 por ação ordinária) de dividendo mínimo obrigatório, será pago até 31 de
dezembro de 2021, e sua data de corte será dia 30 de março de 2021 e a partir de 31 de março de 2021
(inclusive) as ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas na condição “exdividendos”. A seguir segue demonstrativo de cálculo:

Dividendo Mínimo Obrigatório
N° de ações em 31/12/2020
Dividendo ao acionista
(+) IRRF Juros sobre Capital Próprio
Dividendo Mínimo Obrigatório
(-) Juros sobre Capital Próprio
Dividendo Mínimo Obrigatório remanescente

2020
26.311.930
16.546.415,15
618.515,88
17.164.931,03
(8.000.010,76)
9.164.920,27

Valor por Ação Ordinária
0,62885600
0,02350705
0,65236305
(0,30404500)
0,34831805

Conforme mencionado anteriormente a proposta da Companhia é distribuir os dividendos adicionais no
montante de R$ 16.237.157,21 (R$ 0,61710248 por ação ordinária), à aprovação da Assembleia Geral da
Companhia. Caso seja aprovado seguirá com os mesmos critérios acima em relação ao pagamento dos
dividendos mínimos obrigatórios e sua data de corte será dia 30 de março de 2021 e a partir de 31 de março
de 2021 (inclusive) as ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas na condição “exdividendos”.
Dividendo adicional proposto
N° de ações em 31/12/2020
Dividendo adicional proposto

2020
26.311.930
16.237.157,21
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Valor por Ação Ordinária
0,61710248

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados
em balanços semestrais ou em períodos menores.
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados.
Em 20 de novembro de 2020, foram pagos R$ 8.000.010,76, R$ 0,30404500 por ação, referente antecipação
de dividendos na forma de juros sobre capital próprio, referente lucro apurado de janeiro a outubro de 2020.

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
Espécie/classe
Lucro (Prejuízo) líquido
Valor por Ação
Total de ações ordinárias

2020

2019

2018

2017

67.649.518,87
2,57105879
26.311.930

37.571.866,88
1,42794036
26.311.930

8.265.690,36
0,31414231
26.311.930

(34.256.617,33)
(1,30194240)
26.311.930

b. Dividendos e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores

31 de dezembro 2020

31 de dezembro 2019

Valor
Valor por ação
17.164.931,03
0,65236305
(8.000.010,76)
(0,30404500)
9.164.920,27
0,34831805
26.311.930

Valor
Valor por ação
10.388.079,89
0,39480494
(4.000.000,12)
(0,15202230)
6.388.079,77
0,24278264
26.311.930

Espécie
Dividendo mínimo obrigatório
Juros sobre Capital Próprio (JCP)
Dividendo mínimo obrigatório deduzido JCP
Total de Ações Ordinárias

31 de dezembro 2018
Valor
Valor por
ação
2.589.596,74
0,09841911
2.589.596,74
0,09841911
26.311.930

Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal

Lucros do Exercício
Reserva Legal - 5%

2020
67.649.518,87
3.382.475,94

2019
37.571.866,88
1.878.593,34

2018
8.265.690,36
413.284,52

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 2020
foram contabilizados para reserva legal o montante de R$ 3.382.475,94.
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 2020
foram contabilizados para reserva legal o montante de R$ 3.382.475,94.
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.
ii.

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

Não se aplica.
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iii.

Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa.

Não se aplica.
iv.

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

Não se aplica.
v.

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

Não se aplica.
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.
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou
mínimos
Não se aplica.
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Não se aplica.
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações
preferenciais
Não se aplica.
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe
Não se aplica.
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 de dezembro de 2021, após aprovação em Assembleia Geral Ordinária
realizada no dia 30 de março de 2021.
c. Informar o montante eventualmente retido.
Não se aplica.
10. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia
a. Informar o montante da retenção.
Não se aplica.
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.
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Não se aplica.
c. Justificar a retenção dos dividendos.
Não se aplica.
11. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva.
Não se aplica.
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa.
Não se aplica.
c. Explicar porque a perda foi considerada provável.
Não se aplica.
d. Justificar a constituição da reserva.
Não se aplica.
b. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar.
Não se aplica.
c. Informar a natureza dos lucros não realizados que deram origem à reserva.
Não se aplica.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva.
Não se aplica.
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa.
Não se aplica.
c. Explicar porque a perda foi considerada provável.
Não se aplica.
d. Justificar a constituição da reserva.
Não se aplica.
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.
b. Informar a natureza dos lucros não realizados que deram origem à reserva.
Não se aplica.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
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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 2020, o montante destinado a reserva legal é de R$ 3.382.475,94 e o
montante proposto à reserva para investimentos e capital de giro é de R$ 49.020.729,57.
Reserva para investimentos e capital de giro
Destinação estatutária
Saldo a disposição da Assembleia

49.020.729,57
16.546.415,15
32.474.314,42

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, realização de ajustes de avaliação patrimonial e ajuste de movimentação
de ações em tesouraria, 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, será proposto o pagamento do dividendo adicional de R$
16.237.157,21 (R$ 0,61710248) por ação e o saldo remanescente de R$ 16.237.157,21 será destinado para
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.
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não se aplica.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não se aplica.
b. Explicar a natureza da destinação
Não se aplica.
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ANEXO D
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
(ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/09)
COMPOSIÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

Milre Felix Neto
10/10/1980
Administrador de empresas
218.099.188-63
Conselho Administração Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2023
Não
Não
Não

Graduado em Administrador de Empresas pela
Australian Catholic University, Brisbane, na
Austrália e Comércio Exterior pela Universidade
Ibero-Americana Puebla, no México. De 2001 a
2010 atuou em diversas empresas como Sony
Atsugy (Japão), Alca/FTAA (México), Vopak
Brasterminais (Emirados Árabes) e HSBC Bank
Brasil S.A, com trabalhos voluntários e trainee de
Gerente de Comércio Exterior. Atualmente é
Gestor e Administrador do Grupo Maxi (empresa
envasadora de água mineral na Serra de Campos
do Jordão) e também Gestor do Fundo Imobiliário
MF Construção e Empreendimentos Imobiliários.
Não.

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Nome
Data de nascimento
Profissão

Maria Gustava Brochado Heller Britto
01/09/1954
Administradora de empresas
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CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

935.221.428-53
Conselho Administração Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2023
Não
Não
Não

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Administradora de Empresas, formada pela
EAESP– FGV-SP, com Pós-Graduação em
Administração de Empresas EAESP– FGV-SP em
1981. Exerceu o cargo de Diretora Adjunta da Área
Corporate Finance no Unibanco por diversos anos,
além de ter representado o banco por dois
períodos consecutivos no Comitê de Ética de
Mercado de Capitais da ANBID. Atuou como Sócia
Diretora da Tov Corretora de Câmbio Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. no período de 2004 à
2010, quando então passou a prestar somente
consultoria para a corretora.
Não.

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto
18/08/1970
Engenheiro Agrônomo
157.429.868-23
Vice-presidente do Conselho de Administração
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2023
Não
Não
Não

Graduado em Engenharia Agronômica pela Escola
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" ESALQ/USP de Piracicaba e pós-graduado em
Administração e Finanças pela Columbia Business
School de Nova Iorque. Além de experiência de 8
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Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor

anos como Engenheiro Agrônomo no campo, o Sr.
Piza também trabalhou na McKinsey and
Company em São Paulo, onde assumiu posições
de destaque.
Não.

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Marcelo Guimaraes Lopo Lima
27/02/1974
Diretor Presidente e de RI
132.483.688-10
Presidente do Conselho de Adm
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2023
Não
Não
Não

Ingressou na Tarpon em abril de 2008 e
atualmente é CEO e Diretor de Relação com
Investidores da Tarpon Investimentos S/A.,
figurando também como CEO da Tarpon Gestora
de Recursos S.A. Foi Diretor Presidente da
Morena Rosa S.A de 2012 a 2016, enquanto
empresa investida. Anteriormente à Tarpon, foi
vice-presidente da divisão de Investment Banking
do Itaú BBA, assessorando clientes nos
segmentos de consumo e varejo e foi vicepresidente da MERRILL LYNCH, assessorando
clientes em operações de M&A e private equity na
América Latina. Marcelo iniciou sua carreira na JP
Morgan como associado na divisão de Investment
Banking. É formado em Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e
em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São
Francisco, da Universidade de São Paulo (USP).
Não.
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Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Vasco Carvalho Oliveira Neto
30/09/1974
Administrador de empresas
246.042.308-03
Conselho Administração Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2023
Não
Não
Não

Administrador de empresas, sócio da SK Tarpon,
holding detentora de participação nas gestoras do
grupo Tarpon, e é presidente da Niche Partners,
empresa que pretende fazer gestão de fundos de
investimentos focados em empresas líderes de
mercados de nicho. Anteriormente à SK Tarpon,
Vasco foi fundador e CEO da AGV Logística,
operadora logística que foi vendida em 2019 para
o Grupo Femsa/Solistica. Vasco é formado em
Administração de Empresas pela FGV e Direito
pela USP e possui MBA Executivo pela Fundação
Dom Cabral.
Não.

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.
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Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

Arthur Heller Britto
14/10/1986
Estrategista de Investimentos
228.217.058-08
Conselho Administração Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2023
Não
Não
Não

Filósofo, graduado e com mestrado pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, PhD em
Filosofia pela Columbia University – NY.
Atualmente é estrategista de investimentos, sócio
administrador da Fazenda São José do Ipê e
membro do comitê de bioética da Faculdade de
Medicina do Hospital Albert Einstein.
Não.

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
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PEDRO DE ANDRADE FARIA
08/02/1975
Administrador de empresa
271.782.078-76
Conselho de Administração Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2023
Diretor
Não
Não

Pedro Faria é um dos sócios fundadores da Tarpon
e responsável pela Kamaroopin, a divisão focada
no
crescimento
de
oportunidades
de

indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

investimento. Além disso, é Chairman do
Conselho de Administração da Petlove e Membro
do Conselho da Consorciei. Idealizador e fundador
do Estímulo 2020, movimento de apoio ao micro e
pequeno empreendedor. Foi responsável por criar
a divisão de Private Equity da Tarpon em 2006 e
foi CEO da Tarpon entre Dezembro de 2012 e
Agosto de 2013, quando saiu da Tarpon para se
tornar CEO das Operações Internacionais da BRF
(até então uma empresa de portfólio), se
tornando posteriormente CEO Global da mesma
organização, uma posição exercida entre 2015 e
2017. No passado também atuou como
conselheiro em empresas como Arezzo, AGV
Logistica, BRF, Omega Energia, Cremer and Cia
Acqua. Pedro atuou também como Chief Financial
Officer/Investor Relations Officer na BrasilAgro
desde seu início, em 2006, até fevereiro de 2010.
Antes de se juntar à Tarpon, Pedro foi Diretor
Executivo no Pátria Investimentos, sendo
responsável por monitorar o portfólio de Private
Equity. Trabalhou também no Chase Manhattan
Bank e Patrimônio/Salomon Brothers. Pedro é
formado em Administração de Empresas pela
Fundação Getulio Vargas (FGV) e tem MBA pela
University of Chicago. Ele é membro do Global
Advisory Board da Chicago Booth School of
Business e recebeu em 2017 o Distinguished
Alumni Award.

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma
mesma
classe
ou
espécie
de
valor mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

Não.

Nome
Data de nascimento
Profissão

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

DANIEL VINICIUS ALBERINI' SCHRICKTE
03/10/1981
Sócio fundador e Gestor de Fundos de
Investimentos
031.042.789-46
Conselho de Administração Titular
30/03/2021
01/04/2021

CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
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Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor

Até AGO de abril de 2023
Conselheiro independente de companhias de
capital aberto
Não
Não

Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

É sócio-fundador da CTM Investimentos, diretor de
gestão da empresa e conselheiro independente de
companhias de capital aberto tais como: Saraiva,
Banco Mercantil, Unipar, Energisa Mato Gorsso,
Sonae Sierra e Grupo Fleury.
Não

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma
mesma
classe
ou
espécie
de
valor mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

Energisa Mato Grosso

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do
conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
Nome
Milre Felix Neto
Vasco Carvalho Oliveira Neto
Maria Gustava Brochado Heller Britto
Marcelo Guimaraes Lopo Lima
Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Cargo
Conselho Administração Titular
Conselho Administração Titular
Conselho Administração Titular
Presidente do Conselho de Adm.
Vice-Presidente do Conselho de Adm.

% participação nas
reuniões em 2021
100
100
100
100
100

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários,
bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários
Não aplicável. Os membros dos comitês estatutários serão eleitos oportunamente pelo Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Nome
Milre Felix Neto

Cargo
Conselheiro que integra o Comitê
Estratégico, de Governança e
Compliance
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% participação nas reuniões
do comitê em 2020
100

Marcelo Guimaraes Lopo Lima

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Conselheiro que integra o Comitê
Estratégico, de Governança e
Compliance
Coordenador do Comitê Estratégico,
de Governança e Compliance

100

100

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a)
administradores do emissor:
Não há.
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
Não há.
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou
indiretos do emissor
Não há.
d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do
emissor
Não há.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não há.
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não há.
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras
ou controladas de alguma dessas pessoas
Não há.
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ANEXO E
ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
(ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/09)
COMPOSIÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CONSELHO FISCAL
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado
Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

Thomas Lazzarini Carolla
07/05/1995
Administrador de empresas
430.629.678-46
Conselho Fiscal Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2022
Não
Não
Não

Administrador de Empresas pela EAESP FGV, faz
parte do time de investimentos da Tarpon Gestora
de Recursos S.A.. Antes da Tarpon, ele trabalhou
na Fazen, empresa do setor agropecuário.
Não.

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência

Manoel Eduardo Lima Lopes
07/07/1943
Diretor de Instituição Financeira
046.227.237-00
Conselho Fiscal Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2022
Não
Não
Não
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Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer
Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Graduado em Ciências Contábeis e Ciências
Jurídicas, ambas pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. Funcionário admitido por concurso
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 períodos de 1994 a 1998 e de 2001
até hoje. Diretor do Instituto 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.
Não

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Guilherme Augusto Cirne de Toledo
04/12/1944
Administrador de empresas
450.145.238-20
Conselho Fiscal Titular
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2022
Não
Não
Não

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor

Administrador de Empresas pela Fundação
Getúlio Vargas, Mestre em Administração pela
FEA USP. Foi Diretor na Corporação Bonfiglioli,
Bombril S/A e CESP – Companhia Energética do
Estado de São Paulo. Foi membro do Conselho de
Administração da CESP, da EMAE – Empresa
Metropolitana de Água e Energia, da Mangel S/A e
da Kepler Weber S/A.
Não.
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Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Pedro Lopes de Moura Peixoto
10/02/1993
Conselheiro
104.371.456-11
Conselho Fiscal Suplente
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2022
Não
Não
Não

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a

Graduado em Finanças pela New York Institute of
Technology (EUA); Mestre em Empreendedorismo
e Inovação pela SKEMA Business School
(França); Possui cinco anos de experiência em
investimentos de venture capital e private equity.
Foi (i) Analista do family office Continental
Advisory Services, LLC em Nova York; (ii)
Business Developer de Prospeção da Inseed
Investimentos em Belo Horizonte (Fev 2016 - Jun
2017); Co-Fundador da consultoria Circle Ventures
em Belo Horizonte (Jun 2017 - Jul 2018); Analista
Sênior da Tarpon Investimentos em São Paulo (Jul
2018 - Dezembro 2019); Co-Fundador da 10b
Gestora de Recursos Ltda. em São Paulo (Jan
2020 - presente); Board Member OnFarm S.A.;
Board Member Ideagri S.A.; Board Member
Rúmina S.A.
Não

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a

67

prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Michele da Silva Gonsales Torres
25/11/1983
Advogada
324.731.878-00
Conselho Fiscal Suplente
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2022
Não
Não
Não

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

Michele da Silva Gonsales Torres é advogada,
especialista em Direito Empresarial pela
Universidade
Mackenzie,
especialista
em
Compliance pela LEC- Legal, Ethics &
Compliance, membro da comissão de Compliance
da IASP/SP, atualmente é sócia do escritório Alves
Ferreira & Mesquita Sociedade de Advogados.
Experiência
em:
Governança
Corporativa;
Compliance; Gestão de Departamentos Jurídicos;
Avaliação e Gestão de Riscos; Análise,
Elaboração e Gestão de contratos diversos;
Societário; Planejamento estratégico jurídico para
estruturação de negócios; Estruturação de
operações envolvendo Fundo de Investimentos
em Participações; Estruturação de operações
envolvendo
empreendimentos
imobiliários;
Elaboração de pareceres jurídicos-Compliance,
Direito Societário, Mercado de Capitais.
Graduação em Direito. Pós Graduação em Direito
Empresarial e Societário.
Conselheira Fiscal da Light S.A. (2019-2020) e
suplente do Conselho Fiscal da Cemig (20182019).
Não

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

68

Nome
Data de nascimento
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado
Data de eleição
Data da posse
Prazo do mandato
Outros cargos ou funções exercidas no
emissor
Se foi eleito pelo controlador ou não
Se é membro independente e, caso positivo,
qual foi o critério utilizado pelo emissor para
determinar a independência
Informações sobre principais experiências
profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando nome e setor de atividade da
empresa e cargo ocupado

Daniel Alves Ferreira
06/07/1972
Advogado
205.862.458-04
Conselho Fiscal Suplente
30/03/2021
01/04/2021
Até AGO de abril de 2022
Não
Não
Não

Informar se a empresa integra (i) o grupo
econômico do emissor ou (ii) é controlada por
acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de
uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
Indicação de todos os cargos de administração
que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Descrição de qualquer dos seguintes eventos
que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii)
qualquer
Condenação
em
processo
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e
(iii) qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer

Daniel Alves Ferreira é sócio do Alves Ferreira &
Mesquita Sociedade de Advogados (“ALFM”) e
responsável pelas Áreas Societária e de Mercado
de Capitais. É Conselheiro Fiscal da Petróleo
Brasileiro S/A (“Petrobras”) desde abril de 2018,
Conselheiro de Administração da Centrais
Elétricas Brasileiras S/A (“Eletrobrás”) desde abril
de 2019 e do Comitê de Auditoria Estatutária
(“CAE”) da Eletrobrás desde junho de 2019,
Conselheiro Fiscal da Renova Energia S/A desde
julho de 2020.
Foi advogado sócio do Escritório Mesquita Pereira
Almeida Esteves Advogados por 25 anos, atuando
nas áreas de Contencioso Cível e de Massa e
Mercado de Capitais. Foi, também, Conselheiro de
Administração da Madeira Energia S/A de outubro
de 2018 até maio de 2020 e da Santo Antônio
Energia S/A de outubro de 2018 até maio de 2020,
do Conselheiro de Administração da Renova
Energia S/A pelo período iniciado em dezembro de
2018 até Julho de 2020 e foi membro do Conselho
de Administração (2016-2018) e do Comitê de
Governança Corporativa (2018) da Companhia
Energética de Minas Gerais S/A (“CEMIG”).
Não.

N/A

Declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer
condenação
criminal,
qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do
conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo:
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Nome

Thomas Lazzarini Carolla
Manoel Eduardo Lima Lopes
Marcio Ferraro

Cargo

Conselho Fiscal Titular
Conselho Fiscal Titular
Conselho Fiscal Titular

% participação nas
reuniões em 2020
100
100
100

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários,
bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários
Não aplicável. Os membros dos comitês estatutários serão eleitos oportunamente pelo Conselho de Administração.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo
respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
Não aplicável. Os membros dos comitês estatutários serão eleitos oportunamente pelo Conselho de Administração.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: a)
administradores do emissor:
Não há.
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
Não há.
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou
indiretos do emissor
Não há.
d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do
emissor
Não há.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não há.
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não há.
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras
ou controladas de alguma dessas pessoas
Não há.
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ANEXO F
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 benefícios. 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. (IDEM
ACIMA, SE MANTEREMOS).
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total

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: 64% de remuneração fixa e 36% de remuneração variável.
Em 2020, a remuneração total teve a seguinte destinação: 60% de remuneração fixa e 40% 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.
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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: Lucro Líquido, EBITDA, Fluxo de Caixa livre e PCI – Pedido Complementar Interno e PAG - Pedidos
Atendimento em Garantia, sendo o gatilho 85% do Lucro Líquido 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 2021

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

8

3

3

14

2.975.863,09
328.766,33
-

281.574,38
-

4.697.897,19
328.766,33
-

1.511.441,69
-

-

1.511.441,69
-

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

1.440.459,72
-
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- Outros
Benefícios Pós Emprego

-

-

-

-

Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
1.440.459,72

Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)

Ano 2020

203.756,28
6.741.861,49

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

7

3

3

13

Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)

1.058.750,78
-

2.026.951,44
162.902,85
-

203.980,00
-

3.289.682,22
162.902,85
-

1.058.750,78

1.219.002,40
268.482,50
3.677.339,19

203.980,00

1.219.002,40
268.482,50
4.940.069,97

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

8

2

3

13

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

281.574,38

Conselho de
Administração

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

Ano 2019

203.756,28
5.019.827,39

1.152.239,96
-

1.579.185,60
124.950,67
-

233.052,48
-

2.964.478,04
124.950,67
-

1.152.239,96

963.002,40
2.667.138,67

233.052,48

963.002,40
4.052.431,11

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

6,91

2,08

2,91

11,90

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

1.017.845,60
-
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1.561.310,11
217.703,09
-

-

225.814,84
-

2.804.970,55
217.703,09
-

- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo

1.017.845,60

Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)

1.779.013,20

225.814,84

3.022.673,64

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:
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

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

8

3

3

14

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

Conselho
Fiscal

Total

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

7

3

3

13

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

Conselho
Fiscal

Total

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

8

2

3

13

-

963.002

-

963.002

-

963.002

-

963.002

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019
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-

1.715.198

-

1.715.198

-

1.715.198

-

1.715.198

-

1.487.485

-

1.487.485

-

1.487.485

-

1.487.485

Valor efetivamente reconhecido no resultado

Ano 2018

-

-

-

-

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

2,91

11,90

-

2,08
,
1.528.218

-

1.528.218

-

1.528.218

-

1.528.218

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

6,91

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

-

-

-

-

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 estabeleceu um Programa de Incentivo de Longo Prazo (“Programa”), que prevê o reconhecimento
monetário através de uma gratificação referenciada em ações a ser concedida pela Companhia aos beneficiários no
âmbito do Programa, se atingidas as metas conforme estipuladas no mesmo.
b) Principais objetivos do plano
O presente Plano de Ações, instituído de acordo com a legislação e regulamentação aplicáveis tem por objetivo permitir
a outorga de Ações Restritas às Pessoas Elegíveis selecionadas pelo Conselho de Administração, como parte da
Política de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução
dos objetivos sociais da Companhia; (b) incentivar os participantes a contribuírem para o sucesso da Companhia a
curto, médio e longo prazos; (c) promover o alinhamento entre os interesses dos Participantes e os interesses dos
acionistas da Companhia e das sociedades por ela controladas; e (d) estimular a permanência dos Participantes na
Companhia ou nas sociedades por ela controladas por um longo período.
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 alinhar os interesses dos beneficiários aos acionistas, criando uma cultura de
valor a longo prazo (senso de dono), estimulando assim a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos da empresa.
Além disso, reforçar os índices de engajamento junto a este público, a fim de atrair e reter 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 1% (um por cento) das ações do capital
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social total da Companhia durante todo o prazo de vigência do Plano.

g) Número máximo de opções a serem outorgadas
No que diz respeito ao Plano, vide item 13.4 (f) acima.
Para o Programa, o número máximo de ações poderá exceder 0,5% (cinco décimos por cento) das ações do capital
social total da Companhia durante todo o prazo de vigência do Plano.
h) Condições de aquisição de ações
O plano é administrado pelo Conselho de Administração, que tem amplos poderes, respeitados os termos deste Plano
de Ações para a organização, administração e revisão anual deste Plano de Ações e para a remuneração baseada em
ações.
Quando do lançamento de cada Programa, o Conselho de Administração fixará os termos e as condições para a
transferência de Ações Restritas em Contrato de Outorga a ser celebrado entre a Companhia e cada Participante,
sempre de acordo com o Plano de Ações e com o respectivo Programa.
A transferência das Ações Restritas para o Participante somente se dará com o implemento das condições e prazos
previstos neste Plano de Ações, nos Programas e nos Contratos de Outorga, de modo que a concessão do direito ao
recebimento das ações em si não garante ao Participante quaisquer direitos sobre as Ações Restritas ou mesmo
representa a garantia do seu recebimento.
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 outorga de ações restritas poderá levar à revisão
integral deste Plano de Ações, dos Programas e/ou dos Contratos de Outorga aplicáveis de forma a garantir o
cumprimento das leis aplicáveis.
O Programa é composto pelos Lotes de Ações Restritas de Curto Prazo e de Ações Restritas de Performance de Longo
Prazo, os quais tem como objetivo fortalecer a retenção, engajamento dos executivos na Companhia, bem como,
promover o alinhamento entre os interesses dos Participantes e os interesses dos acionistas da Companhia e das
sociedades por ela controladas.
Lote Ações Restritas Curto Prazo: As ações do Lote Curto Prazo estarão aptas a serem transferidas ao Participante
considerando o período de apuração que se inicia a partir da Data da Outorga e se encerra em 30 de abril de 2023,
em 3 (três) lotes iguais, cada qual equivalente a 1/3 (um terço) do total das Ações Restritas outorgadas no Lote Curto
Prazo (cada qual um “Sublote Curto Prazo”). Para se evitar quaisquer dúvidas, o prazo de cada um dos 3 (três) Sublotes
Curto Prazo se encerrará em 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022 e 30 de abril de 2023 (cada uma dessas datas
uma “Data de Vesting Sublote Curto Prazo”).
Lote Ações Restritas Curto Prazo: baseado no respectivo orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração
a cada ano, ou seja, o resultado da conta de lucro líquido da Companhia. Caso a valorização média ao ano seja superior
a 85% (oitenta e cinco por cento) e inferior a 150% (cento e cinquenta por cento) daquela projetada para o ano, o
Participante fará jus a uma quantidade proporcional de Ações Restritas vinculadas ao Lote Curto Prazo, para menos
ou para mais, conforme o caso.
Caso o lucro líquido da Companhia seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) nenhuma Ação Restrita vinculada ao
Lote Curto Prazo será devida ao Participante, exceto se aprovado, por exclusiva deliberalidade, pelo Conselho de
Administração.
Lote de Ações Restritas de Performance Longo Prazo: baseado na valorização média ao ano da cotação das ações
de emissão da Companhia negociadas em bolsa nos últimos 60 (sessenta) pregões anteriores à data da apuração,
tendo como base o valor da cotação das ações de emissão da Companhia negociadas em bolsa nos últimos 60
(sessenta) pregões anteriores à Data da Outorga. Para fins de clareza, caso a valorização média ao ano seja superior
a 15% (quinze por cento) ao ano e inferior a 25% (vinte e cinco por cento) ao ano, o Participante fará jus a uma
quantidade proporcional de Ações Restritas vinculadas ao Lote Performance Longo Prazo. Caso a valorização média
ao ano seja inferior a 15% (quinze por cento) ao ano, nenhuma Ação Restrita vinculada ao Lote Performance Longo
Prazo será devida ao Participante.
Para este 1º Programa fica estabelecido que em caso de não atingimento da meta que se encerra em 30 de abril de
2023, ocorrerão períodos de reavaliação de 6 em 6 meses, por um prazo de até 2 (dois) anos.
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Liberação e Antecipação: Em caso de atingimento total ou parcial ou superação do desempenho de performance dos
Participantes, o Conselho de Administração, ao seu exclusivo critério, poderá liberar, antecipar ou acelerar, total ou
parcialmente, os Lotes de Curto Prazo ou Performance Longo Prazo, desde que observados os limites estabelecidos
neste 1º Programa. Sem prejuízo, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre eventual prorrogação do Prazo
de Carência de ambos.
A outorga das ações nos termos do Plano e do Programa 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 quanto ao recebimento
das ações.
Os Contratos de Outorga serão celebrados individualmente com cada Beneficiário, podendo o Conselho de
Administração, estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato, sem necessidade de aplicação de
qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo que se encontrem em situações similares ou
idênticas.
A quantidade de Ações que cada executivo receberá será calculada com base na quantidade de salários nominais de
sua remuneração variável, dividido pelo valor médio da cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA,
ponderada pelo volume de negociação, nos 60 (sessenta) últimos pregões que antecederem a data de outorga do
Programa.

i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
O Programa prevê a outorga de ações e não de opções de compra de ações. A Remuneração Variável dos executivos,
em salários nominais, será transformada em ações. Para este cálculo será utilizado o valor médio das ações dos 60
(sessenta) últimos pregões que antecederem a outorga.
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Conforme Plano, Programa e Contratos de Outorga, os executivos elegíveis recebem a outorga das ações conforme
aprovação do Conselho de Administração, baseado na performance esperada ou por exclusiva deliberalidade do
Conselho de Administração, baseada nas análises dos resultados da Companhia.
Os executivos que permanecerem na Companhia, poderão exercer as ações, somente após cumpridos os prazos de
liberação das ações, estipulados no Programa e nos Contratos de Outorga.

k) Forma de liquidação
Mediante a transferência da integralidade das Ações Restritas a que o Participante fizer jus na forma do Contrato de
Outorga deste Programa.

l) Restrições à transferência das ações
Plano
Sujeito à continuidade do vínculo empregatício e/ou estatutário, conforme o caso, do Participante com a Companhia
até o término do período de carência aplicável e observadas as regras contidas em cada Contrato de Outorga, as
Ações Restritas serão transferidas pela Companhia ao Participante de acordo com os lotes e nos períodos fixados no
respectivo Programa e/ou Contrato de Outorga.
Programa
As ações restritas do Lote Curto Prazo estarão aptas a serem transferidas ao Participante considerando o período de
apuração que se inicia a partir da Data da Outorga e se encerra em 30 de abril de 2023, em 3 (três) lotes iguais, cada
qual equivalente a 1/3 (um terço) do total das Ações Restritas outorgadas no Lote Curto Prazo (cada qual um “Sublote
Curto Prazo”). Para se evitar quaisquer dúvidas, o prazo de cada um dos 3 (três) Sublotes Curto Prazo se encerrará
em 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022 e 30 de abril de 2023 (cada uma dessas datas uma “Data de Vesting
Sublote Curto Prazo”). A transferência de ações atreladas a cada um dos Sublotes Curto Prazo bem como a
determinação do número de ações exatas a serem transferidas ao Participante estão condicionados à verificação do
atingimento das metas de performance estabelecidas no Contrato de Outorga ou por exclusiva discricionariedade do
Conselho de Administração da Companhia, e, sujeitas às disposições abaixo, devendo ser observado o quanto disposto
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no item (Hipóteses de Admissão e Desligamento da Companhia e seus Efeitos) no caso de Desligamento do
Participante anteriormente à Data de Vesting Sublote Curto Prazo.
As ações restritas do Lote Performance Longo Prazo estarão aptas a serem transferidas ao Participante considerando
o período de apuração que se inicia a partir da Data da Outorga e se encerra em 30 de abril de 2023, (para este 1º
Programa fica estabelecido que em caso de não atingimento da meta que se encerra em 30 de abril de 2023, ocorrerão
períodos de reavaliação de 6 em 6 meses, por um prazo de até 2 (dois) anos), em 1 (um) único lote, observado que a
determinação do número de ações exatas a serem transferidas ao Participante será calculado conforme a verificação
do atingimento das metas de performance estabelecidas no Contrato de Outorga e, sujeita às disposições do Programa,
devendo ser observado o quanto disposto no item (Hipóteses de Admissão e Desligamento da Companhia e seus
Efeitos) no caso de Desligamento do Participante anteriormente à data do Prazo de Carência Performance Longo Prazo

m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano

O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, sempre observado o disposto no item (Administração do
Plano de Ações) (i) alterar ou extinguir o Plano de Ações; (ii) antecipar eventuais prazos de carência no âmbito deste
Plano de Ações; e (iii) estabelecer a regulamentação aplicável aos casos omissos.
Plano
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, de forma a garantir o cumprimento das
leis aplicáveis.
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, de forma a garantir o cumprimento das leis aplicáveis.
Extinção: O Programa poderá ser extinto a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.
Sem prejuízo de qualquer disposição contrária prevista no Contrato de Outorga, os direitos conferidos ao Participante
por força deste instrumento extinguir-se-ão automaticamente, cessando todos os seus efeitos de pleno direito, nos
seguintes casos:
(i) mediante a transferência da integralidade das Ações Restritas a que o Participante fizer jus na forma do Contrato de
Outorga deste Programa;
(ii) após o decurso do Prazo de Vigência;
(iii) mediante distrato de comum acordo entre as Partes;
(iv) em caso de dissolução, liquidação, recuperação judicial ou falência da Companhia;
(v) nas hipóteses de Desligamento previstas neste Contrato de Outorga; ou
(vi) na hipótese de inadimplemento contratual pelo Participante.
n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações.
Plano
O Conselho de Administração estabelecerá, em cada Programa, as regras aplicáveis aos casos de desligamento de
Participantes da Companhia, em virtude do término do contrato de trabalho, término de mandato, destituição ou
renúncia de cargo executivo, bem como aos casos de aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento de
Participantes.
Programa
Na hipótese de Desligamento de um Participante (i) mediante demissão por justa causa ou
destituição do seu cargo por violar os deveres e responsabilidades de administrador, (ii) por solicitação
do Participante (incluindo demissão voluntária ou renúncia ao cargo de administrador) ou (iii) qualquer
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evento de aposentadoria, o Participante perderá todo e qualquer direito relacionado ao Lote Curto
Prazo e ao Lote Performance Longo Prazo de Ações Restritas sob este 1º Programa e o Contrato de
Outorga, o qual restará automaticamente extinto na data de Desligamento, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização do
Participante, exceto pelas Ações Restritas cujo direito já tenham sido adquiridos na forma deste 1º
Programa até a data efetiva do Desligamento, ainda que não tenham sido efetivamente transferidas
pela Companhia. Para fins de clareza, nas hipóteses de Desligamento de um Participante previstas
neste item 11.2, o Participante somente adquirirá direito sobre Ações Restritas do Lote Performance
Longo Prazo em caso de Desligamento posterior à aferição das Condições Precedentes Específica do
Lote Performance Longo Prazo, conforme previsto no item 13 abaixo, ficando às expensas do
Participante desligado providenciar a ordem de transferência das ações à instituição depositária das
ações da Companhia.
Na hipótese de Desligamento de um Participante por motivo de (i) demissão pela Companhia ou
pelas sociedades por ela controladas sem justa causa, ou (ii) destituição do cargo de administrador
sem que haja violação aos seus deveres e responsabilidades, desde que expressamente aprovado pelo
Conselho de Administração, ao seu exclusivo critério, o Participante fará jus ao recebimento (a) das
Ações Restritas (ou, alternativamente, a critério do Conselho de Administração, do valor da cotação
equivalente às ações de emissão da Companhia negociadas em bolsa no último pregão anterior ao
evento em questão, em moeda corrente nacional) cujos direitos de aquisição já tenham sido adquiridos
pelo Participante nos termos deste 1º Programa, ainda que as Ações Restritas não tenham sido
efetivamente transferidas pela Companhia, e (b) de uma quantidade proporcional das Ações Restritas
do Lote Curto Prazo (ou, alternativamente, a critério do Conselho de Administração, do valor da cotação
equivalente às ações de emissão da Companhia negociadas em bolsa no último pregão anterior ao
evento em questão, em moeda corrente nacional) cujos direitos de aquisição ainda não tenham sido
adquiridos pelo Participante, nos termos deste 1º Programa, levando-se em conta para o referido
cálculo proporcional a quantidade de meses completos em que tal Participante trabalhou na Companhia
ou em sociedade por ela controlada em relação ao número de meses do Prazo de Carência Curto Prazo,
sendo que as Ações Restritas remanescentes do Lote Curto Prazo e do Lote Performance Longo Prazo
restarão automaticamente extintas na data de Desligamento, de pleno direito, independentemente de
aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização do Participante. A entrega das Ações
Restritas do Lote Curto Prazo ao Participante será realizada ao final do Prazo de Carência Curto Prazo, conforme
previsto no item (Transferência das Ações Restritas e Prazo), ficando às expensas do Participante desligado
providenciar a ordem de transferência das ações à instituição depositária das ações da Companhia. O pagamento das
Ações Restritas, se aplicável, será realizado em até 30 (trinta) dias úteis da ocorrência de qualquer dos eventos
estabelecidos nesta cláusula.
Na hipótese de Desligamento de um Participante por motivo de (i) falecimento ou (ii) invalidez
permanente, os herdeiros ou sucessores legais (para a hipótese descrita em (i)) ou o representante
legal (para a hipótese descrita em (ii) farão jus ao recebimento, em até 30 (trinta) dias úteis da
ocorrência de qualquer dos eventos estabelecidos nesta cláusula, do valor da cotação das ações de
emissão da Companhia negociadas em bolsa no último pregão anterior ao evento em questão, em
moeda corrente nacional equivalente: (a) às Ações Restritas do Lote Curto Prazo cujos direitos de
aquisição já tenham sido adquiridos pelo Participante, ainda que as Ações Restritas não tenham sido
efetivamente transferidas pela Companhia; mais (b) a totalidade das Ações Restritas do Lote Curto
Prazo cujos direitos de aquisição ainda não tenham sido adquiridos pelo Participante, de modo que o
benefício econômico da totalidade de referidas Ações Restritas do Lote Curto Prazo será pago, exceto
se determinado de outra forma pelo Conselho de Administração, ao seu exclusivo critério, no prazo de
até 18 (dezoito) meses contados a partir da data da regular constatação oficial, nos termos da legislação
aplicável e pelo órgão competente, do estado de invalidez permanente ou óbito, conforme o caso.
Outrossim, nas hipóteses de Desligamento de um Participante previstas neste item 11.4, os herdeiros
ou sucessores legais do Participante somente adquirirão direito sobre Ações Restritas do Lote
Performance Longo Prazo em caso de Desligamento posterior à aferição das Condições Precedentes
Específica do Lote Performance Longo Prazo, conforme previsto no item (Transferência das Ações Restritas e Prazo).
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:

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária
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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 ações
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
Nº de membros
Nº de membros remunerados

1ª Outorga

1ª Outorga

1ª Outorga

2ª Outorga

2ª Outorga

2ª Outorga

2ª Outorga

-

03/07/2014

03/07/2014

04/07/2014

06/07/2015

06/07/2015

07/07/2015

08/07/2015

-

22.948

45.778

18.293

71.432

34.383

27.920

16.522

-

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

-

6 anos

6 anos

6 anos

6 anos

6 anos

6 anos

6 anos

-

39,35

39,35

39,35

27,65

27,65

27,65

27,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.948

45.778

18.293

71.432

34.383

27.920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.522

-

21,32

21,32

21,61

13,86

13,86

13,97

14,06

-

8
-

2
2

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:
Conselho de Administração
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 ações
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
Nº de membros
Nº de membros remunerados

7

Diretoria Estatutária
1ª Outorga
15/10/2020
14.561
3 anos
3 anos
38,95
-

2ª Outorga
15/10/2020
17.039
3 anos
5 anos
38,95
2
1

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:

Plano de Opções de Compra de Ações
O custo de transações com funcionários liquidado com instrumentos patrimoniais é mensurado com base no valor
justo na data em que foram outorgados. O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido,
em conjunto com um correspondente aumento no patrimônio líquido, ao longo do período em que a performance
e/ ou condição de serviço são cumpridos, com término na data em que o funcionário adquire o direito completo ao
prêmio (data de aquisição). A despesa acumulada reconhecida para as transações liquidadas com instrumentos
patrimoniais em cada data-base até a data de aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição tenha
expirado e a melhor estimativa da Companhia do número de títulos patrimoniais que serão adquiridos.
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O Plano de Compra de Ações tem por objetivo permitir que as pessoas elegíveis, sujeito 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
a Companhia atrair e manter a ela (s) vinculados as pessoas elegíveis.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de setembro de 2014 foi aprovada a primeira outorga
de opções no âmbito do Plano de Opções. O total de opções objeto da primeira outorga do Plano de Opções é de
87.019 opções.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de julho de 2015 foi aprovada a segunda outorga de
opções no âmbito do Plano de Opções. O total de opções objeto da segunda outorga do Plano de Opções é de
150.257 opções.
As ações iniciais adquiridas estarão sujeitas a um período de lock-up de 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 do exercício das opções. As opções possuem período de carência de três anos vinculado
à permanência do beneficiário na Companhia. Cada opção dará direito ao beneficiário de adquirir 1 (uma) ação,
sujeito aos termos e condições estabelecidas no respectivo contrato de opções.
O Plano de Opção de Compra de Ações 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. A composição dos planos de opções, considerando os prazos
de carência para exercício das opções, o valor justo das opções e suas premissas, está demonstrada a seguir:
Lote
Prazo de carência a partir da outorga
Quantidade de ações a partir do terceiro aniversário
Preço de exercício - (R$)
Valor justo por opção - (R$)
Volatilidade do preço da ação
Taxa de juro livre de risco

Lote
Prazo de carência a partir da outorga
Quantidade de ações
Preço de exercício - (R$)
Valor justo por opção - (R$)
Volatilidade do preço da ação
Taxa de juro livre de risco

I
06/07/2018
105.815
27,65
13,86
38,70%
12,62%

1ª Outorga Jul/2014
I
II
03/07/2017
04/07/2017
68.726
18.293
39,35
39,35
21,32
21,61
33,79%
33,79%
11,89%
11,89%
2ª Outorga Jul/2015
II
07/07/2018
27.920
27,65
13,97
38,70%
12,62%

III
08/07/2018
16.522
27,65
14,06
37,70%
12,62%

Para todos os planos de opções, o valor justo é estimado na data da concessão usando o modelo de precificação
denominado binomial. A movimentação do plano de opções está demonstrada a seguir:
2ª Outorga
16.522
(16.522)
-

Saldo em 31/12/2019
Exercício das opções
Saldo em 31/12/2020

Em setembro de 2020 foram exercidas 16.522 ações no montante de R$ 290, sendo registrados na rubrica reserva
de capital no patrimônio líquido, no montante de R$ 231 e no montante de R$ 49 registrados na rubrica de Lucros
acumulados do exercício corrente.
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não foram exercidas ações de opções de
compra de ações.
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:
Descrição sumária do Plano de Opções de Compra de Ações
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.
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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.
Descrição sumária dos Acordos de pagamento baseado em Ações Restritas de Curto Prazo e Ações Restritas
de Performance de Longo Prazo
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 da outorga (15.10.2020): R$ 38,95
Preço médio da ação na data da outorga (15.10.2020): R$ 41,98 (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 do preço da ação: 32,87%
Prazo de vida da Opção: 3 anos para os acordos baseados em ações de curto prazo e para os acordos baseados em
ações de longo prazo de 3 a 5 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: 5,01% para os acordos baseados em ações de longo prazo e para os acordos baseados
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em ações de curto prazo não há taxa de juros livre de risco.
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado
Não aplicável à Companhia, pois o plano não prevê exercício antecipado.
d) Forma de determinação da volatilidade esperada
A volatilidade esperada foi estimada considerando a volatilidade histórica do preço da ação da Companhia em período
proporcional ao prazo esperado.
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.
Quantidade de ações
ON

Posição em 31/12/2020
Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Piero Abbondi
Paulo Geraldo Polezi
Milre Felix Neto
Júlio Cesar de Toledo Piza Neto
Camilo Buzzi
Marcelo Guimaraes Lopo Lima
Bruno Bianco Leal
Maria Gustava Brochado Heller Britto
Vasco Carvalho Oliveira Neto
Thomas Lazzarini Carolla
Manoel Eduardo Lima Lopes
Marcio Ferraro
Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia
Pedro Lopes de Moura Peixoto
Sandro Roberto de Melo

-

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 haviam planos de previdência conferidos para
os conselheiros de administração ou diretores estatutários 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

Conselho de Administração

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)

Exercício Social 2017
Número de membros
Valor da maior remuneração individual (em R$ mil)
Valor da menor remuneração individual (em R$ mil)

7,00
132.000
132.000
132.000

Conselho de Administração
7,00
132.000
132.000
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Diretoria Estatutária
3,00
1.468.000
419.000
937.000

Diretoria Estatutária
3,00
1.099.000
441.000

Conselho Fiscal
3,00
72.000
72.000
72.000

Conselho Fiscal
3,00
72.000
72.000

Valor médio de remuneração individual (em R$ mil)

Exercício Social 2018

132.000

Conselho de Administração

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)

7,00
145.406,51
145.406,51
145.406,51

758.000

Diretoria Estatutária
3,00
640.888,50
385.000,00
496.607,00

72.000

Conselho Fiscal
3,00
75.132,48
75.132,48
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
8
150.088,60
150.088,60
150.088,60

Diretoria Estatutária
2
1.029.638,40
530.452,00
780.045,20

Conselho Fiscal
3
77.684,16
77.684,16
77.684,16

Exercício Social 2020

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

3
1.844.099,34
584.792,35
1.225.779,73

3
72.380,00
72.380,00
72.380,00

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)

7
153.064,75
153.064,75
153.064,75

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.
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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
a)

Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto à distância por intermédio do
escriturador. As instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital. Para
votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o
cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site:
http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.

b)

Acionistas com posição acionária em instituição custodiante / corretora: deverão verificar os
procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.

c)

Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição: (exemplo: parte da posição está custodiada
nos livros do escriturador e outra parte com um custodiante, ou ações estão custodiadas em mais
de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto para apenas uma instituição, o voto será
sempre considerado pela quantidade total de ações do acionista

Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de
preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista poderá optar por exercer o direito de voto a distância enviando o Boletim diretamente à Companhia.
Neste caso, deverá imprimir, preencher, assinar e enviar para a sede da Companhia o seu voto. O endereço da
Companhia é: Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Juntamente com o Boletim, enviar cópia
autenticada de: (a) Documento de Identidade com foto do acionista e de seu representante legal, se for o caso, em
se tratando de pessoa física; (b) Estatuto ou Contrato Social atualizado e os documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista; e documento de identidade com foto do(s) representante(s)
legal(is), em se tratando de pessoa jurídica; (c) para fundos de investimento: Último regulamento consolidado do
fundo; estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto
do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e documento de identidade com
foto do representante legal.
Segundo o Art. 21-B da ICVM 481/09, o Boletim será recebido até 7 (sete) dias antes da assembleia. Os
Boletins recebidos após a data estabelecida serão desconsiderados pela Companhia e, nos termos do Art. 21U, a Companhia comunicará ao Acionista, em até 3 (três) dias do recebimento do Boletim, se os documentos
recebidos são suficientes ou não para que o voto seja considerado válido. Não serão exigidos reconhecimento de
firma, notorização ou consularização.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o
documento diretamente à companhia
O endereço para remessa de documentos por correio:
Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04552-000
Aos cuidados do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Paulo Polezi, Sra. Karine
Olczevski ou Sra. Sandra Firmino

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliarios,
com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato
Dados do Escriturador: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100
Torre Olavo Setúbal - São Paulo
Atendimento a acionistas:
85

11 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h. E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes
e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de Dividendos.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
3. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141,
parágrafo 4º, inciso I, da Lei nº 6.404 de 1976.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
4. Deseja requerer adoção do procedimento de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos
termos do artigo 141 da Lei nº 6.404 de 1976.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por chapa única
Eleição do conselho de administração por chapa única
Marcelo Guimarães Lopo Lima
Júlio Cesar de Toledo Piza Neto
Vasco Carvalho Oliveira Neto
Maria Gustava Brochado Heller Britto
Arthur Heller Britto
Milre Felix Neto
Daniel Vinicius Alberini Schrickte
Pedro de Andrade Faria
5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados
caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em
separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) Eleição do conselho de administração por chapa única
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas
ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem
ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte
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por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção
na respectiva deliberação da assembleia.]
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída

Marcelo Guimarães Lopo Lima
Júlio Cesar de Toledo Piza Neto
Vasco Carvalho Oliveira Neto
Maria Gustava Brochado Heller Britto
Arthur Heller Britto
Milre Felix Neto
Daniel Vinicius Alberini Schrickte
Pedro de Andrade Faria

[
[
[
[
[
[
[
[

]%
]%
]%
]%
]%
]%
]%
]%

Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3
9. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número
de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Thomas Lazzarini Carolla / Pedro Lopes de Moura Peixoto
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Guilherme Augusto Cirne de Toledo / Michele da Silva Gonsales
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Manoel Eduardo Lima Lopes / Daniel Alves Ferreira
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Deliberação Simples
10. A proposta de remuneração do Conselho Fiscal é que seja estabelecida de acordo com o parágrafo terceiro do
artigo 162 da Lei 6.404/76 (não será inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) do que, em
média, for atribuído a cada diretor da Companhia, não computados benefícios e qualquer outra remuneração
vinculada a desempenho)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
11. Deliberar sobre a verba global da remuneração até a próxima Assembleia Geral Ordinária
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
12. Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Ordinária, as instruções de voto constantes deste Boletim
de Voto podem ser consideradas também para a realização da Assembleia Geral em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade:
Data:
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Assinatura:
Nome do Acionista:
Telefone:
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